
 

Innehåll kursen för ST-läkare, med lärmål  

Innehåll kursen för ST-läkare, med lärmål och tidsuppskattning. 

Delkurs 1. Introduktion. Patientens rättsliga ställning 

Introduktion. Patientens rättsliga ställning. Ca 25 min. 

Lärandemål: 

- Kunskap om patientens rättsliga ställning  

- Kunskap om vad en legal rättighet är 

- Kunskap om patientens möjlighet att välja sin vård - patientens verkliga rättigheter är 

begränsade 

- Kunskap om de viktigaste lagarna på sjukvårdens område, HSL, PSL & PL – övergripande 

kunskap om bestämmelserna som ingår 

- Övergripande kunskap om skyldigheter för vårdgivare och personal 

- Kunskap om normhierarki – att olika regler har olika vikt och tyngd 

 

 

Delkurs 2. Vårdgivarens skyldigheter 

Vårdgivarens skyldigheter. Ca 25 min. 

Lärandemål:  

 

- Kunskap om vårdgivarens skyldigheter 

- Kunskap om vilka skyldigheter landstinget och/eller regionen? - att erbjuda vård 

- Kunskap om vad vårdgarantin innebär 

- Kunskap om kommunens skyldigheter att erbjuda vård 

- Kunskap om reglerna för prioritering 

 

 

Delkurs 3. Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter 

Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter. Ca 45 min. 

Lärandemål:  

 

- kunskap om definitionen av hälso- och sjukvårdspersonal 

- kunskap om personligt ansvar och delegering 

- kunskap om vad kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet innebär 

- kunskap om de viktigaste anmälnings- och uppgiftsskyldigheterna (några mer utförligt, inte 

alla) 

- kunskap om skyldigheter gentemot underåriga 

 

 

Delkurs 4. Lex Maria 
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Lex Maria. Ca 45 min. 

Lärandemål:  

- Kunskap om vad lex Maria är 

- Kunskap om läkarens skyldigheter att rapportera avvikelser 

- Kunskap om hur vårdgivaren ska hantera klagomål och avvikelser 

- Kunskap om hur en patient ska gå tillväga, som är missnöjd med vård och behandling 

- Kunskap om patientnämndens uppgifter 

- Kunskap om hur IVO utövar tillsyn över hälso- och sjukvården 

 

 

Delkurs 5. Patientens samtycke och självbestämmande 

Patientens samtycke och självbestämmande. Ca 35 min. 

Lärandemål:  

 

- kunskap om personalens skyldigheter att informera patienten 

- Kunskap om personalens skyldighet att ge patienten möjlighet att välja behandling och få en 

andra bedömning 

- Kunskap om patientens grundlagsskydd 

- Kunskap om reglerna om nöd 

- Kunskap om kraven på patientens samtycke 

- Kunskap om vad hypotetiskt eller presumerat samtycke är 

- Kunskap om barns rätt till självbestämmande 

 

 

Delkurs 6. Offentlighet och sekretess. Dokumentation 

Offentlighet, sekretess och dokumentation. Ca 45 min. 

Lärandemål:  

 

- Kunskap om vilka uppgifter som skyddas av sekretess 

- Kunskap om vad menprövning är för något 

- Kunskap om hur patienten råder över sin egen sekretess (samtycke) 

- Kunskap om vilka undantag som finns från sekretess 

- Kunskap om när det råder sekretess mot patienten själv 

- Kunskap om när det kan vara sekretess mellan barn och vårdnadshavare 

- Översiktlig kunskap om patientdatalagens och GDPR:s innehåll och syften. 

- Kunskap om vem som är skyldig att föra patientjournal.  

- Kunskap om vad som avses med begreppen "integritet", ”patientjournal”, ”inre sekretess”, 

”sammanhållen journalföring” och ”elektronisk åtkomst” 

- Kunskap om vilka rättigheter patienten har avseende sin journal.  
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