
 
 
Genomgång av förslag till ändringar av kursämnesbeskrivningar för lungsjukdomar av 
SLMF-styrelse och ST-råd. 
 
1. BRONKOSKOPI: TEORI OCH PRAKTIK. 
. 
Förslag till ändringar: 
  
1.- Namn på kursämnet föreslås: Byt namnet till ” Bronkoskopi: Teori och praktik för 
bronkoskopiinriktade läkare”. 
2.- Kompetensmål för kursämnet: Byt meningen ”Redogöra för för interventioner (EBUS?) 
mot ” Känna till handläggande och utförande av EBUS”. 
 
 
2. ANDNINGSSVIKT, HEMRESPIRATOR, OXYGEN OCH SÖMNAPNÉ.  
 
2.- Kompetensmål för kursämnet: Byt meningen ”Inleda ventilatorbehandling via näsmask 
eller trakeostomi” mot ”inleda ventilatorbehandling via mask”. 
Byt meningen ”Inleda och följa upp CPAP och Bilevel behandling via näsmask” mot ”Inleda 
och följa upp CPAP och Bilevelbehandling”. 
Komplettera: ”Att kunna tolka och bedöma en arteriell blodgas”. 
 
 
3. THORAXRADIOLOGI. 
 
2.- Kompetensmål för kursämnet: Byt meningen: ”Utnyttja ultraljudsundersökningens 
möjligheter vid diagnostiska undersökningar av pleurarummet” mot ”Använda 
ultraljudsundersökning vid diagnostiska undersökningar av pleurarummet”. 
 
 
4. INTERSTITIELLA LUNGSJUKDOMAR. 
 
2.- Kompetensmål för kursämnet: Tillägg ”Genomgång av nya riktlinjer för diagnos och 
behandling för idiopatisk lungfibros”. 
6.- Vilka av kompetensmålen ovan är särskild läkemedelsinriktad?”Den om behandling av 
idiopatisk lungfibros”. 
 
 
5.- INFEKTIONSRELATERADE LUNG-OCH LUFTVÄGSSJUKDOMAR. 
 
2.- Kompetensmål för kursämnet: Byt texten ”redogöra för handläggningsprocessen av CF 
(cystisk fibros) och PCD (Primär ciliedysfunktion)…” mot ”redogöra för 
handläggningsprocessen av infektionssjukdomar vid CF och PCD…”. 
 I ett stycke längre ner byta meningen ”Identifiera patienter med nedsatt immunförsvar…” 
mot ”identifiera lungpatienter med nedsatt immunförsvar…” 
8.- Kan detta kursämne vara relevant också för andra specialiteter? Lägg till 
”infektionssjukdomar” även ”barnläkare som har inriktning infektionssjukdomar” 
 
 



 
6. LUNGFYSIOLOGI FÖR LUNGMEDICINARE. 
 
2.-Kompetensmål för kursämnet: Tillägg: ”Redogöra för mekanismerna bakom pulmonell 
hypertension sekundär till lungsjukdomar”. 
5.-När i kursen vill man se den? Ändring från i mitten till tidigt. 
 
 
7.- ASTMA/KOL-OBSTRUKTIVA LUNGSJUKDOMAR. Byter namn till OBSTRUKTIV 
LUNGSJUKDOM FÖR LUNGMEDICINARE. 
 
2.- Kompetensmål: Fjärde meningen skall ändras från ”utföra test av bronkiell 
hyperreaktivitet…” till ”Redogöra för utförandet av test för bronkiell hyperreaktivitet…” 
5.- När i utbildningen? Ändra från mitten till tidigt. 
 
 
8. PLEURASJUKDOMAR. 
 
2.- Första meningen: Byt ”Tolka resultat från slätröntgen, CT thorax samt pleuratappning” 
mot ”Tolka resultat från slätröntgen, CT thorax. Tolka analys av pleuravätska”. 
Tredje meningen: ”Diagnostisera, behandla och följa upp Pneumothorax. chylothorax, 
hemothorax och empyem”… lägg till ”samt känna till operationsindikationer.” 
Sista meningen: Byt ”Handlägga och utföra thorakoskopi” mot ”Känna till utförandet och 
indikationer till thorakoskopi”. 
6.- Vilka av kompetensmålen är särskilt läkemedelsinriktade? Byt ”Inget” mot 
Empyembehandling, mesotheliombehandling samt behandling med pleurodes.” 
 
 
Till sist: 
 
SLMF anser att ytterligare 2 kurser är viktiga: 
 
 
9. LUNGCANCER.  
Denna viktiga kurs arrangeras redan sedan några år av lungkliniken på Huddinge Sjukhus och 
stöds av SLMF. Tyvärr har man från expertgruppen inte utfört någon kursämnesbeskrivning. 
Denna kurs måste ändå anses vara HÖGPRIORITERAD. 
 
10. RADIOKEMOTERAPI VID LUNGCANCER. 
Denna kurs är ännu under utformning, och saknar därför också kursämnesbeskrivningar. Den 
kommer sannolikt att arrangeras i Umeå fr.o.m. år 2015. 
 
 
 
                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 



 
BILAGA 8: 
 
Kompletterande frågor om läkemedelskompetens: 
 
Fråga 1: 
Ja, vi anser att de kompetensmål som expertgruppen har markerat som läkemedelsinriktade 
täcker behoven av läkemedelskompetens för våra specialister. 
 
Fråga 2: 
Vi har ingen särskild information, material eller utbildningsinnehåll inom vår specialitet som 
svarar för det kompetensmål som är angivna som läkemedelsinriktade.  
 
Fråga 3: 
Det mesta av den utbildningen vi får inom vårt område som särskilt berör läkemedel och 
läkemedelsbehandling får vi för närvarande via läkemedelsföretagen som tillverkar/säljer 
dessa läkemedel. Detta kan förstås bli ett problem, då det finns risk för ”jäv”. Man skulle 
önska mer information/utbildning från mer kritiska och neutrala källor med möjlighet att 
jämföra olika läkemedel på ett mer ”opartiskt” sätt. Detta gäller framför allt nya läkemedel.  
 
 
 
 
 


