
Hematologiskt curriculum, ”CV:t.” 
 
Det europeiska curriculumet (CV:t) är ursprungligen utarbetat av en internationell grupp 
under ledning av EHA, den europeiska hematologiföreningen. Syftet med CV:t är att 
harmonisera kunskapskrav för läkare under specialistutbildning i hematologi inom EU. 
Eftersom organisation och sjukdomsprevalens kan skilja sig mellan de europeiska länderna 
behövs vissa anpassningar på nationell nivå. 
 
Med nya specialitetsindelningen är det naturligt att använda CV: t som ett supplement till 
målbeskrivningen. 
CV: t innehåller specificerade hematologiska kunskapskrav men även definierade 
kompetensnivåer för generella färdigheter (sektion 8), viktiga för läkarrollen avseende 
ledarskap och kommunikation.  
CV: t är översatt till svenska och anpassat till den nya specialitetsstrukturen i Sverige. SFH 
uppmanar alla ST-läkare i hemtologi att använda CV:t parallellt med socialstyrelsens 
målbeskrivning. I CV:t  finns det hematologiska kompetensområdet beskrivet i detalj och 
möjliggör en kontinuerlig uppföljning av uppnådd kompetens. Detta tydliggör såväl ST-
läkarens som handledarens bedömning av när socialstyrelsens olika delmål kan anses vara 
uppfyllda. 
 
Användning av CV:t 
Varje delmål kan värderas på tre olika nivåer. För att bedöma vilken kompetensnivå som ska 
tillämpas är det viktigt att definitionerna av kompetensnivåer studeras nogsamt av ST-läkaren 
och dennes handledare. Vissa delmål (särskilt sektion 1-4) refererar till kliniska tillstånd och 
kompetensnivån refererar i dessa fall till förmågan till klinisk handläggning av ett givet 
tillstånd. Vissa delmål refererar till kunskap om PM och riktlinjer och andra till färdigheter 
som kommunikation, utförande eller tolkning av diagnostiska procedurer.  
 
Definition av kompetensnivåer:  
 
Nivå 1 ST läkaren kan (motsvarar begreppet ha kännedom om i SoS målbeskrivning)  
 

• Patienthandläggning:  
 
Kategorisera ett tillstånd och känna igen en patient som torde tillhöra kategorin.  (Ej 
nödvändigt att ha sett en patient med tillståndet)  

 
• Laboratoriefärdigheter och diagnostik:  

 
Beskriva spektrumet av tillgängliga analyser relevanta för en given hematologisk 
sjukdom 

 
• Transfusionsmedicin:  

 
Identifiera kliniska indikationer för transfusion av alla blodkomponenter 

 
• Kunskap om professionella frågor:  

 
Beskriva vad som menas med en given fråga och förklara varför den är viktig för 
hematologer 



 
• Generella professionella kunskaper: Beskriva vad som menas med ett specifikt objekt 

och varför dessa färdigheter är viktiga för hematologer.  
 
 
 
 
 
Nivå 2: ST läkaren kan (motsvarar begreppet att kunna handlägga i SoS målbeskrivning)  
 
 

• Patienthandläggning:  
 
Beskriva i basala termer; patogenes, epidemiologi och kliniska kännetecken vid ett 
givet tillstånd 
 
Identifiera symtom och tester som krävs för diagnostik samt tolkning av dessa 

 
            Beskriva prognos 
 
            Vid vanliga tillstånd med etablerade behandlingsriktlinjer; identifiera remissgång eller     
            inleda initial adekvat behandling (bör ha sett en patient med tillståndet). 
 
            Vid ovanliga tillstånd, i synnerhet de med potentiellt livshotande debutsymtom,        
            identifiera behovet av omgående konsultation med subspecialist.   
 

• Laboratoriefärdigheter och diagnostik:  
 
            I relation till specifika laboratorieanalys förklara: indikationer, princip, sensitivitet och    
            specificitet samt begränsningar och kostnader 
 

• Transfusionsmedicin:  
      
           Handlägga en transfusionsreaktion 
 
           Beskriva de förväntade effekterna på laboratorieparametrar (ex. Hb, Tpk nivå) av   
           transfusioner  
 
           Tolka immunohematologiska analyssvar 
 

• Kunskap om professionella frågor 
   
            Definiera och förklara nyckeltermer i relation till delmålen och visa hur dessa används   
            av ST läkaren själva  
 

• Generell professionell kunskap 
 
          Demonstrera professionella färdigheter under olika omständigheter (ex. patient med   
          nedsatt autonomi, svårt sjuka, annan kulturell- och/eller etnisk bakgrund) 
 



 
 
Nivå 3: ST läkaren kan (motsvarar begreppet behärska i SoS målbeskrivning)  
 

• Patienthandläggning:  
          
         Beskriva mer detaljerat patogenes, epidemiologi och kliniska kännetecken vid ett given        
         tillstånd.  
 
         Identifiera symtom och tester som krävs för diagnostik samt tolkning av dessa 
         (som nivå 2) 
 
        Fatta beslut om behandling/handläggning och sköta denna. (För de flesta tillstånd  
        innefattar detta att hantera första linje behandling, inklusive kliniska prövningar, och    
        identifiera behandlingssvikt och behov av andra linjes behandling. Bör ha sett och  
        handlagd ett, i relation till tillståndets frekvens, rimligt antal patienter)  
 

• Laboratoriefärdigheter och diagnostik: 
 
         I relation till specifika laboratorieanalyser, tolka resultat, agera utifrån dem och ev.  
         utföra dem.  
 

• Transfusionsmedicin:  
  
        Handlägga speciella situationer så som trombocytrefraktäritet och alloimmunisering. 
 
        Utvälja och ge speciella blodkomponenter såsom kryopreserverade stamceller.  
 
        Kunna ge råd om transfusionsplan vid invasiva ingrepp, massiva transfusionsregimer  
        (exempelvis vid trauma, obstetrisk blödning) 
 

• Kunskap om professionella frågor 
 
       Uppfylla kraven motsvarande nivå 1 och 2 och dessutom kunna inhämta ny kunskap på     
       området självständigt och använda och förklara denna för exempelvis patienter eller  
       andra icke-sakkunniga personer.  
  

• Generella professionell kunskap 
 
       Uppfylla kraven motsvarande nivå 1 och 2. Identifiera och dokumentera egna   
       begränsningar samt lägga en plan för förbättringar.   
 


