
❙ ❙ På många kursorter i Sverige och utomlands pågår arbete
med att utforma beskrivningar av vad läkarutbildningen skall
innehålla. Läkarutbildningen består av dels obligatoriska
kurser, dels olika valbara moment och fördjupningsområden.
På det kliniska stadiet ges kurserna ofta av lärare som samti-
digt är läkare med specialistkompetens. Med ökande kunskap
inom de olika specialiteterna och med samtidigt ökande fo-
kusering på valbara moment och fördjupningsområden upp-
står ofta problem i form av tidsbrist. Inte sällan försöker lära-
ren få med så mycket information som möjligt från sin speci-
alitet, vilket leder till tidsbrist och »curriculum overload«,
dvs alltför mycket lärs ut till studenterna på alltför kort tid.
Det kan finnas en tendens till att läraren fokuserar på sina
egna intresseområden och att därmed andra områden inom
specialiteten inte uppmärksammas. Det finns också behov av
att definiera kunskapsinnehållet i utbildningen, så att exami-
nationerna fokuseras på väsentligheter i stället för på detalj-
kunskaper av mindre betydelse.

Fördelen med ett övergripande core curriculum
Även utformningen av läkarutbildningen är i ständig om-
vandling. De första terminerna har genomgått stora föränd-
ringar, och man är i regel idag mycket mån om att introduce-
ra kliniska frågeställningar tidigt. Det innebär att olika kli-
niska ämnen berörs under flera terminer. Det blir då viktigt
att ha ett övergripande core curriculum, som sträcker sig över
hela utbildningen. Enligt vår mening är målsättningen med
läkarutbildningen bl a att läkarstuderande efter fullgjord exa-
men skall ha kunskaper att som AT-läkare handlägga patien-
ter med sjukdomstillstånd inom den aktuella specialiteten.
Dessutom bör läkarutbildningen ge en solid grund för fortsatt

kunskapsinlärning. För att fullgöra målsättningarna kan ett
core curriculum användas för att beskriva kunskapsområdets
kärna. En delkurs i läkarutbildningen behöver inte ha samma
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Nationellt core curriculum i neurologi
för läkarutbildningen

Sammanfattat

Kunskapsmassan inom medicinen ökar oavbrutet.
Det är angeläget att särskilja vad alla läkare behöver
kunna och vad som är specialistkunskap. 

För den enskilde läkaren/läraren kan det vara svårt att
avgöra vad som behöver läras ut under läkarutbild-
ningen. Utbildningens målsättning är bl a att ge AT-
läkaren möjlighet att handlägga sjukdomstillstånd
inom aktuell specialitet och dessutom ge en solid
grund för fortsatt kunskapsinlärning.

Core curriculum beskriver kärnpunkterna i ämnet och
fokuserar på vad som är angeläget i undervisningen.

Ett nationellt core curriculum som lärare från alla ut-
bildningsorter ställer sig bakom kan förhindra att
specialintressen hos enskilda lärare får oproportio-
nerligt stor del i undervisningen. Som exempel pre-
senterar vi här ett core curriculum för neurologi som
samtliga utbildningsorter ställt sig bakom. 
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utformning på samtliga kursorter i Sverige, men ett nationellt
core curriculum ger en gemensam bas att utgå från. 

Mot denna bakgrund började de kursansvariga vid samtli-
ga utbildningsorter för den kliniska neurologiundervisningen
att arbeta med ett nationellt core curriculum i neurologi år
2000. Arbetet har sedan framskridit, och i januari 2003 ena-
des undervisningsansvariga vid alla utbildningsorter om in-
nehållet i detta dokument. Här beskrivs de baskunskaper som
läkaren skall ha inhämtat då AT-utbildningen påbörjas som
därmed också utgör en miniminivå av neurologikunnande för
kolleger inom andra specialiteter. Sakkunniga inom neurolo-
gi, neurokirurgi och klinisk neurofysiologi har också bidragit
med synpunkter. Kompromisser har fått göras, inte alltid utan
ansträngning, men den slutliga versionen är godkänd av
samtliga som undertecknat dokumentet. Generellt sett har
gruppen varit mycket mån om att det viktigaste och vanligas-
te (och inte det sällsynta) inom neurologin täcks upp. Utform-
ningen av vårt core curriculum är följande: Efter en inledan-

de text beskrivs först »praktiska färdigheter« (Fakta 1) och
därefter »kunskapsområden« (Fakta 2) inom specialiteten.
Två kunskapsnivåer anges för delmålen, »kunna« respektive
»känna till«. Vår avsikt är att detta core curriculum blir före-
mål för regelbunden revision för att kunna anpassas till den
kontinuerliga utvecklingen inom neuroområdet. Det bör kun-
na tjäna som en gemensam målbeskrivning för neurologiut-
bildningen inom landet men bör också kunna underlätta den
internationella dialogen kring utbildningsfrågor inom neu-
roområdet. Även inom andra specialiteter bör nationella core
curriculi vara av stort intresse, inte bara för lärare och stu-
denter utan också för läkare inom andra specialiteter som be-
höver en »uppdatering« kring vad som anses höra till grund-
kunskaperna inom en viss specialitet.

Inledande text för core curriculum i neurologi
Ett nationellt core curriculum innehåller vanliga och viktiga
neurologiska och neurokirurgiska sjukdomstillstånd. Kun-
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❙ ❙ Fakta 1

Praktiska färdigheter och undersökningar

Neurologisk undersökning

Kunna:
• Anamnes och neurologiskt status. 
• Ögonbottenspegling med papillbedömning.
• Neurologisk undersökning av vakenhetssänkt patient.
• Utifrån anamnes och status kunna föra resonemang om ana-

tomiska skadenivåer.

Lumbalpunktion

Kunna:
• Indikation och kontraindikation för lumbalpunktion. Praktiskt

genomförande.
• Tolkning av likvorfynd.
• Handläggning av huvudvärk efter lumbalpunktion.
Känna till:
• Tapptest, tryckmätning.

Klinisk neurofysiologi 

Kunna: 
• Indikationer för elektroneurografi (ENeG), elektromyografi

(EMG) och elektroencefalografi (EEG). Skriva adekvat remiss
för dessa undersökningar och ha deltagit vid genomförandet.

Känna till: 
• Användning av magnetstimulering av motorisk hjärnbark, vi-

sually evoked potentials, sensory evoked potentials och audi-
tory evoked potentials.

Neuroradiologi

Kunna: 
• Indikationer för datortomografi (DT) och magnetresonansto-

mografi (MRT) av hjärna och ryggmärg. Skriva adekvat remiss
för dessa undersökningar. Identifiera relevanta neuroanato-
miska strukturer samt tydliga patologiska fynd. Ha närvarit vid
genomförandet. 

Känna till: 
• Intravenös kontrastförstärkning (DT och MRT).
• Angiografiska metoder. Komplikationer.
• Single photon emission computed tomography (SPECT), posi-

tronemissionstomografi (PET) och funktionell MRT.

❙ ❙ Fakta 2

Kunskapsområden

Cerebrovaskulära sjukdomar 

Kunna:
• Diagnostik och initial handläggning av transitorisk ischemisk

attack (TIA), hjärninfarkt, intracerebral blödning och subara-
knoidalblödning.

• Riskfaktorer och patogenes vid TIA/hjärninfarkt. Utredning,
prognos, sekundärprofylax inklusive utredning och behand-
ling av karotisstenos.

Känna till: 
• Omvårdnad och rehabilitering efter stroke. Stroke-enhet.
• Klinisk bild vid sinustrombos, arteriell dissektion och kärlmiss-

bildning.
• Behandlingsmetoder vid subaraknoidalblödning.

Huvudvärk 
Kunna: 
• Diagnostik och initial handläggning av akut huvudvärk. 
• Diagnostik och handläggning av migrän, huvudvärk av spän-

ningstyp och läkemedelsutlöst huvudvärk.
• Kliniska kännetecken på sekundär (symtomatisk) huvudvärk.
Känna till: 
• Diagnostik och initial handläggning av patienter med Hortons

huvudvärk och trigeminusneuralgi.

Epilepsi 

Kunna: 
• Handläggning av akut epileptiskt anfall.
• Initial handläggning av status epilepticus.
• Handläggning av övergående medvetanderubbning. 
• Diagnostik och initial handläggning av nydiagnostiserad och

okomplicerad epilepsi.
Känna till: 
• Speciella problem vid epilepsi: graviditet, körkortsinnehav

och psykosociala konsekvenser.
• Fortsatt handläggning av status epilepticus.
• Åtgärder vid ökad anfallsfrekvens. Antiepileptiska läkemedel.

Epilepsikirurgisk behandling.
Övriga områden se http://www.svls.se/sektioner/ne/cc.pdf



skaperna ger möjlighet för AT-läkaren att handlägga patien-
ter med symtom från nervsystemet och en solid grund för fort-
satt kunskapsinlärning inom neuroområdet.

Anamnes och status är hörnpelare i neurologisk diagno-
stik. Klinisk träning är därför mycket väsentlig. Grundläg-
gande kunskap krävs i neuroanatomi och de symtombilder
som framträder vid skador i centrala och perifera nervsyste-
met och i muskler. Terapiarsenalen har under senare år ökat
markant. Kännedom om patofysiologiska mekanismer, far-
makologiska principer och genetik är av stor betydelse för
diagnostik och handläggning. Kunskap om sjukdomars före-
komst och långsiktiga konsekvenser för individen krävs för
att förstå deras betydelse i ett folkhälsoperspektiv. Etiska, so-
ciala och psykologiska aspekter på neurologiska sjukdomar
skall beaktas liksom genusperspektivet.

Diagnostik innefattar kunskap om tolkning av anamnes,
status, neurofysiologi, neuroradiologi och laboratoriefynd
samt överväganden mellan diagnosalternativ. 

Handläggning innefattar behandling, omhändertagande,
bedömning av vårdnivå och tempo i handläggning etc. 

Två kunskapsnivåer anges för delmålen i detta core cur-
riculum: kunna = tillåta självständig handläggning respekti-
ve känna till = bas för fortsatt kunskapsinhämtning, t ex un-
derlag för diskussion med bakjour och planering av egen ut-
redning efter kunskapsinhämtning. 

Slutkommentar
Praktiska färdigheter och undersökningsmetoder framgår av
Fakta 1 och kunskapsområden av Fakta 2. Av utrymmesskäl
redovisas här endast de tre första kunskapsområdena. Övriga
– med rubrikerna Neurotrauma, Hydrocefalus, Vaken-
hetssänkning, Rörelsestörningar, Multipel skleros, Demens
och konfusion, Yrsel, Tumörer, Infektioner, Ryggmärgs-
sjukdomar och rizopatier, Neuromuskulära sjukdomar samt

Rehabilitering, smärta och funktionella symtom – redovisas i
det fullständiga core curriculum som finns tillgängligt på
Svenska Neurologföreningens webbplats:
http://www.svls.se/sektioner/ne/cc.pdf

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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SUMMARY

The knowledge within medicine is growing rapidly. It has become
more and more difficult to decide what knowledge that has to be
taught to medical students during their University Medical Degree
(MD) education and what has to be omitted from their study plans.
As help for teachers and students, a core curriculum of the educa-
tion defines what is of importance for all students. However, there
is a risk of »curriculum overload« with too much information being
put into a short time interval. To avoid this and to define what is
really the »core« of a course, a national consensus decision may be
useful. As an example of this approach, we here report a new joint
Swedish core curriculum in neurology for medical students.
Teachers responsible for neurological education at all six universi-
ties giving University MD education in Sweden have in January
2003 agreed upon the core curriculum that we present. It is our hope
that this method can be useful also for other clinical specialities. 
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