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KONTAKUPPGIFTER

Vid problem kontaka din 

kursadministratör på  

respektive termin. 

Petra Palm (projektledare) 

Tfn: 0722-362526

TIPS!

Genom att klicka på 

”Prenumerera” i schemavyn 

(höger hörn) kan du 

prenumerera på ditt schema 

och få ändringar direkt till 

din telefon!

TimeEdit 3 på läkarprogrammet

Detta är läkarprogrammets första handbok till 
scheman. Från och med höstterminen 2107 ska alla 
kurser schemaläggas i TimeEdit. Det gör att du ska 
kunna se ditt individuella schema. På vissa kurser 
kan du behöva ange vilken grupp du tillhör, medan 
på andra kurser ska du kunna söka ut med ditt 
studentnummer. 

Det är en komplicerad process att lägga in alla 
moment på samtliga kursorter i samma schema. 
Vi hoppas därför på överinseende om inte allt har 
fungerat perfekt så här i början. I de texter som 
följer så specificeras ett antal kategorier av under-
visningsmoment. 

Om du tycker att beskrivningen i stora drag inte 
stämmer överens med verkligheten så meddela 
gärna kursansvarig och förklara vad det är du tycker 
är felaktigt.

LÄNK TILL TIMEEDIT 3

https://se.timeedit.net/web/lu/db1/m1/ri1Q50.html 
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DITT SCHEMA 
Informationen i tabellen ”Undervisningstyper på läkarprogrammet” nedan ligger till grund för hur 
schemat har utformats. Informationen är tänkt att användas som ett stöd för dig som student för 
att kunna tyda schemat samt vilka förväntningar du kan ha på undervisningen. Dokumentet speglar 
en sammanställning av samtliga undervisningstyper på läkarprogrammet. Vi ber dig notera att alla 
undervisningstyper berör kanske inte just dig på din aktuella termin. 

 
För att kunna söka ut rätt schema (dvs din termin) så behöver du veta din kurskod. Nedan följer 
alla terminers kurskoder så att du lätt hittar rätt. 

 
 

Kurskoder 
 
 

Termin Malmö Lund Helsingborg 
1 Cellbiologi - LÄKA14 - 
1 Cellbiologi - LÄKA13 - 
PU 1 - LÄKA11 - 
2 - LÄKB 22 - 
PU 2 - LÄKA21 - 
3 - LÄK B32 - 
PU 3 - LÄK B31 - 
4 LÄKB42.M LÄKB42.L - 
PU 4 LÄKB41.M LÄKB41.L - 
5 LÄKB52.M LÄKB52.L - 
PU 5 LÄKB51.M LÄKB51.L - 
6 LÄKB61.M LÄKB61.L LÄKB61.H 
7 LÄKM71.M LÄKM71.L LÄKM71.H 
8 LÄKM81.M LÄKM81.L LÄKM81.H 
9 LÄKM91.M LÄKM91.L LÄKM91.H 
10 LÄKM02 
11  Individ och samhälle LÄKN13 
11  Klinisk medicin 5 LÄKM55 



Undervisningstyper läkarprogrammet 

Undervisningstyp Undergrupp 
Information Sådant som inte rör undervisning enl nedan, ex 

avslutning, info om ex-arbete etc 
Introduktion Upprop (helklass) 

Introduktion (helklass alt ämne) 

Examination Enskilt prov 
Skriftligt prov 
Praktiskt prov 
Muntligt prov 
Redovisningsseminarium 
Portföljsamtal 
Medsittning 
Provgenomgång 

Föreläsning Föreläsning (helklass) 
Temadag (helklass) 

Workshop Workshop (helklass) 

Gruppundervisning Seminarium 
Rollspel 
Samtalsmetodik 

PBL 
Möte Tutormöte 

Terminsråd 

ViL 
(verksamhetsintegrerat  lärande, tidigare VFU) 

Op 
Auskultationsmott - Mottagning med normalt antal 
patienter inbokade. Studenterna auskulterar och tar del av 
verksamheten. 
Reducerad mott - Mottagning där 1 patient färre än 
normalt är inbokade. Läkaren ska därför ha särskild tid för 
studenten. 
Kandidatmott - Mottagning där lärande står i centrum. 
Patienter (ca  1  per timme) som  är särskilt lämpliga för detta 
ändamål har valts ut och kallats till mottagningen. Avd 
Akutmott - dagtid, schemalagt 
Vårdcentral 
Auskultation - Studenten auskulterar i verksamhet 
utanför sjukhuset, ex ambulans, BVC,  MVC. 
Jourpass  – med schemalagd ledighet i direkt anslutning 
(annars teckningslistor) 

Scenario 
- sker på KTC

Case 
- En interaktiv gruppövning baserat på färdigskrivna
patientfall. Skrivet material med ett eller flera patientfall
och studieinstruktioner ska ha getts studenterna i
förväg. Studenterna ska ha förberett sig
genom att läsa på detta.

Praktisk övning Labb 
Mik-övning 
Konsultation 
Färdighetsträning -  Undervisningsmoment där 
studenten lär sig en praktisk färdighet, ex sätta nål, ta 
blodtryck, sy eller undersöka  buk. 



UOUSQUE TANDEM ABU Q TERE 6 

 
 
 
 

 

TimeEdit 3 
 
 
SÖKA UT DITT SCHEMA 
Börja med att klicka dig in i TimeEdit 3 (https://se.timeedit.net/web/lu/db1/m1/ri1Q50.html) 

 
Välj student i rullningslistan 

 

Skriv in ditt studentnummer alt kurskod i rutan efter. Klicka på SÖK 

 

 
Välj ditt studentnummer med rätt kurskod. Klicka på VISA 
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