INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN

MED916

Reumatologi, 7,5 högskolepoäng

Rheumatology, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för medicin 2021-03-17 att gälla från och med
2021-09-01, höstterminen 2021.
Utbildningsområde: Medicinskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för medicin
Inplacering

Kursen ges som uppdragsutbildning.
Huvudområde

Fördjupning

-

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskoleutbildning samt
avlagd yrkesexamen inom vård/omsorg/rehabilitering samt erfarenhet av arbete inom
reumatologi eller närliggande områden.
Lärandemål

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• definiera och förklara begrepp inom immunologi och ge exempel på hur
autoimmunitet kan uppstå.
• redogöra för epidemiologi, symptomatologi, behandling och prognos vid vanliga
reumatologiska artritsjukdomar och systemsjukdomar.
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• ha förståelse för vad som ingår i en reumatologisk utredning.
• ha fått en ökad förståelse för hur det är att leva med kronisk reumatisk sjukdom.
Färdighet och förmåga
• använda sina nya kunskaper för att ge patienten en god information om sjukdom
och behandling.
• sammanfatta patientens sjukdom och identifiera effekter av läkemedelsbehandlingen
i samarbete med läkare.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera och sammanfatta patientens sjukdom utifrån såväl patientens som
sjukdomens perspektiv.
Innehåll

Basal immunologi, autoimmunitet, autoimmuna sjukdomar, immunomodulerande
behandling, reumatoid artrit, spondylartriter, reumatiska systemsjukdomar,
barnreumatologi, osteoporos, kronisk smärta/fibromyalgi och kronisk trötthet.

Former för undervisning

Former för undervisning är föreläsningar och seminarier.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Kursen examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen.
Student äger rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha
underkänts två gånger på samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen
och ska vara skriftlig.
Antal provtillfällen begränsas till fem tillfällen.
Betyg

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Godkänd (G) på hel kurs krävs att studenten har Godkänd (G) på
individuell skriftlig hemtentamen.
Kursvärdering

Kursvärdering sker skriftligt, samt muntligti dialog med studenterna. Kursansvarig
lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen.
Analys och förslag återkopplas till studenterna och publiceras på Göteborgs universitets
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lärplattform, Canvas.
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