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Steg I Steg II 

Introduktion och allmän information (2 tim) 
Introduktion till ämnet idrottsmedicin 
Information om den aktuella kursen 
SFAIM:s organisation och verksamhet: styrelse, sektioner och delföreningar, 
förbundsspecialitet för sjukgymnast/läkare. 
Vad innebär det att vara medlem i SFAIM: Tidningen Idrottsmedicin 
SFAIM:s utbildningsprogram: Kommande utbildningsprogram under 
verksamhetsåret 
Nationella och internationella kopplingar respektive möten/konferenser 
 

Introduktion och allmän information (1 tim) 
Aktuella uppdateringar i ämnet idrottsmedicin 
Information om den aktuella kursen 
Uppdatering av SFAIM:s organisation och verksamhet: styrelse, sektioner och 
delföreningar, förbundsspecialitet för sjukgymnast/läkare. 
Uppdatering vad det innebär att vara medlem i SFAIM: Tidningen Idrottsmedicin 
SFAIM:s utbildningsprogram: Kommande utbildningsprogram under 
verksamhetsåret 
Nationella och internationella kopplingar resp. möten/konferenser  
 

Internmedicin och idrott (6 tim) 
Grundläggande:  
Hjärtsjukdom: plötslig hjärtdöd 
Astma och diff diagnoser till astma hos unga. 
Diabetes – typ 1 
Blodsjukdom och idrott: stora blödningar 
Tarmsjukdom – runners diarre, gluten, laktos 
Neurologisk sjukdom – epilepsi – krampanfall 
Allergi och idrott (säsongsbunden, födoämnes, akut, etc.) 
Infektionssjukdomar och idrott (när är man sjuk) 
Infektionshygien på fältet 
 
 

Internmedicin och idrott (9 tim) 
Hjärtsjukdom och idrott (ischemisk hjärtsjukdom, hypertoni, angina etc.). 
Diabetes 2 och idrott 
Lungsjukdom och idrott (cystisk fibros, KOL etc.) 
Blodsjukdom och idrott (trötthet, anemi, blödning, fysiologisk adaption, etc.) 
Tarmsjukdom och idrott (reflux, Mb Crohn, ulcerös kolit etc.) 
Neurologisk sjukdom och idrott (cerebral pares etc.) 
Infektion och idrott  
Fästingburna sjukdomar 
Resemedicin (vaccinationer, sjukdomar) 

Praktisk Etik (1 tim) 
Behandlingsetik: vilka ska behandlas? vilka behandlingar ska användas?  
På planen 
Vem bestämmer idrottaren eller tränaren 
Nivå diskussion 

Etik (1- 2 tim) 
Vårdetik 
Företräde i vårdkön? 
Vem ska betala för idrottsskadorna? offentlig vård eller privat. 
 

Doping (2 tim) 
Dopingregler och dopingpreparat 
Aktuella läkemedel inom idrotten, såsom betablockerare, antiinflammatorisk 
medicin, kortisonpreparat, astmamedicin, antibiotika och smärtstillande 
Metoder för test och påföljder 

Doping (1 tim) 
Uppdatering av testmetoder, dopingregler och dopingpreparat 
Kön och etik 
Utbildningsmaterial på RF:s hemsida 
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RF:s dopingkommission 

Akut omhändertagande (5 tim) 
Lindrigt trauma: muskel ledskada 
tryckförband, kyla, avbryta aktivitet, högläge etc. 
Stort trauma: huvud, halsrygg, rygg, blödning, buk, bäcken  
fixera nacke, rygg etc. 
Vilka patienter ska till sjukhus? 
Riskpanorama i olika sporter/aktiviteter. 
Thorax/buk (1 tim) mjälte, lever, revbensfrakturer, 
Halsrygg/rygg (1 tim) frakturer, luxationer (halsskador 
ATLS principer 

 

 Handikapplära (3 tim) 
Introduktion avseende speciella förutsättningar för idrottsaktivitet med: 
rörelsehinder, förlamningar, amputationer, missbildningar, ledsjukdomar, 
synskador, utvecklingsstörning etc. 

Näringslära (2 tim) 
Kost och dess påverkan på prestationsförmågan. 
Vätska och dess påverkan på prestationsförmågan. 
Kosttillskott 
Vätskeförlust och vätskeersättning vid fysiskt arbete. 
Glykogendepåer, uppladdning 

Näringslära (4 tim) 
Övervikt och anorexi 
Gluten laktos 

Traumatologi och överbelastningsskador (12 tim)  
Undersökningsteknik  
Tejpning och tryckbandage 
Principer för diagnos, typ av skada och de ”enkla, okomplicerade” behandling av 
traumatiska skador inklusive 
val av rehabiliteringsprogram med akut-, uppbyggnads- och återgångsfas, i 
följande 
Kroppslokalisationer: 
Huvud/ansikte (1 tim) commotio, öga, tand, sårskador 
Axel/skuldra: (2 tim) luxationer, frakturer, muskel/sen skador,  
Övre extremitet: armbåge/handled (1 tim) 
luxationer, frakturer, muskel/sen skador,  
Höft/bäcken/ljumske/lår (2 tim) 

Kroniska skador, Skadeprevention och rehabilitering (14 tim) 
Undersökningsstrategier - Epidemiologi. Definition, typ, grad 
Skademekanism och behandlingarna rehabilitering av skador, kroppsdel för 
kroppsdel, inklusive speciella förutsättningar för handikappidrotten. 
Hos barn och vuxna 
Halsrygg/rygg (2 tim) överbelastning och LBP 
Axel/skuldra: (2 tim), överbelastning 
Övre extremitet: armbåge/handled (1 tim) 
överbelastning 
Thorax/buk (1 tim) muskelskador, överbelastning, ljumskskador 
Höft/bäcken/ljumske/lår (2 tim) 
Överbelastning 
Knä (2 tim) överbelastning och andra mer kroniska skador muskelskador, 
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luxationer, frakturer, muskel/sen skador,  
Knä (2 tim)  
luxationer, frakturer, ligament/mjukdelsskador 
Underben/fotled/fot (2 tim) 
luxationer, frakturer, muskel/sen skador,  

avancerad ACL, etc.) 
Underben/fotled/fot (2 tim)  
luxationer, frakturer, muskel/sen skador, överbelastning 
Underben/fotled/fot (2 tim) överbelastning 
Ortoser: principer och funktion 

Idrottspsykologi/ sociologi (1 tim) 
Copingstrategier – akuta skador 

Idrottspsykologi/ sociologi (1 tim) 
Copingstrategier – kroniska skador  

Idrottsfysiologi - med inriktning på idrott (8 tim) 
Begränsande faktorer för fysisk prestation 
Träningseffekter i olika vävnader  
Träningsmetoder  
Ålders- och könsaspekter i idrottsfysiologin 
Träningsuppläggning utifrån olika idrotter 
Adaptation till olika träningsmiljöer och förhållanden 

Träningslära med inriktning på idrott (6 tim) 
Träning av olika åldersgrupper 
Överträning 
Könsskillnader, träning under graviditet 
Rehabträning 

Nyheter/aktuellt (1timme)  

Summa timmar 40 Summa timmar 41 

 
 


