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Lungsjukdomar 

 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1–STc5 är gemensamma för de invärtesmedicinska speciali-

teterna endokrinologi och diabetologi, geriatrik, hematologi, internmedicin, 

kardiologi, lungsjukdomar, medicinsk gastroenterologi och hepatologi samt 

njurmedicin (gemensam kunskapsbas). 

 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt identifiera, 

diagnostisera och handlägga 

akuta sjukdomar eller sjukdomstill-

stånd inom internmedicin och an-

gränsande basspecialiteter, samt 

kunna handlägga akuta åtgärder 

avseende dessa 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt handlägga 

vanliga och allvarliga internmedi-

cinska sjukdomstillstånd samt van-

liga och allvarliga tillstånd inom 

invärtesmedicinska och övriga 

angränsande basspecialiteter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om läkemedelsrela-

terade problem inklusive polyfar-

maci 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt handlägga 

vanliga och allvarliga sjukdomstill-

stånd vid multisjuklighet hos pati-

enter i allmänhet och hos äldre 

patienter i synnerhet 

 

- ha kunskap om hur helhetssyn 

tillämpas för individualiserad be-

handling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt besluta om 

och initiera palliativ vård 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggningen av 

KOL och astma samt kunna 

handlägga övriga sjukdomar i 

nedre luftvägar samt luftvägsal-

lergier 

 

- ha kunskap om tobaksprevent-

ion och rökavvänjning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggningen av 

akut och kronisk respiratorisk insuf-

ficens 

 

- behärska handläggningen av 

hypoventilation 

 

- kunna handlägga obstruktivt 

sömnapnésyndrom 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga tumörsjukdo-

mar i lunga och lungtumörrelate-

rade sjukdomstillstånd 

 

- kunna handlägga tumörsjukdo-

mar i mediastinum, bröstkorgs-

vägg och pleura 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggningen av 

spontanpneumotorax 

 

- kunna handlägga övriga sjukdo-

mar i pleura, bröstkorgsvägg, dia-

fragma och mediastinum 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggningen av in-

fektionsrelaterade lung- och luft-

vägssjukdomar vid normalt im-

munförsvar och kunna 

handlägga dessa sjukdomstill-

stånd vid nedsatt immunförsvar 

 

- kunna handlägga interstitiella 

lungsjukdomar 

 

- kunna handlägga ärftliga och 

missbildningsrelaterade lungsjuk-

domar samt tuberkulos 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga sjukdomar 

som engagerar lungans blodkärl 

 

- ha kunskap om lungsjukdomars 

interaktion med övriga organsy-

stem och om pleuropulmonella 

manifestationer av annan organ-

sjukdom 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga yrkes- och 

miljörelaterade lungsjukdomar 

och sjukdomar i nedre luftvä-

garna 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska endoskopisk undersök-

ningsteknik och invasiva åtgärder 

och metoder 

 

- ha kunskap om bild- och funkt-

ionsdiagnostiska metoder som är 

relevanta för kompetensområdet 

lungsjukdomar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 

 

  




