
 

 

Information till studierektorer inom den invärtesmedicinska familjen 
avseende kunskapsprov/progresstest av den Gemensamma 

kunskapsbasen (Common trunk) 2022-11-18 

Syfte: 

Testet har gemensamt tagits fram av de åtta olika specialistföreningarna inom den 

invärtesmedicinska familjen och 2022 kommer vi ta ytterligare ett utvecklingssteg till ett s.k. 

progresstest. Gör man testet regelbundet under sin utbildning är meningen att man ska 

kunna följa utvecklingen och resultatet kan vara ett hjälpmedel i planeringen av 

fördjupningar, kurser och behovet av sidoutbildning. 

Målgrupp: 

ST-läkare i allmän internmedicin, kardiologi, hematologi, geriatrik, gastroenterologi och 

hepatologi, endokrinologi, lung- och njurmedicin och geriatrik.  

När: 

Testet kommer att genomföras digitalt den 18:e november 2022 kl. 08.30-12.00. Anmälan är 

möjlig från mitten av sept. 2022 via Svensk Internmedicinsk Förenings hemsida  

www.SIM.nu och via länk på de övriga specialistföreningars hemsidor där information 

uppdateras efter hand. Det är studierektor/motsvarande som anmäler sina egna ST läkare. I 

anmälan kan 5 st anmälas samtidigt. Har man fler man vill anmäla gör man ytterligare en 

fysisk anmälan bara. ST läkare kan således inte anmäla sig själv. 

Var: 

Testet kommer att kunna utföras lokalt/på hemmaplan i datasal eller motsvarande under 

överinseende av studierektor/motsvarande. Man kan använda Ipad eller arbetsdator. Inga 

hjälpmedel är tillåtna. Man ska använda Google Chrome eller Microsoft Edge som 

webbläsare för att t.ex. bilder och Ekg ska återges korrekt. 

Hur: 

Testet består av 100 st. flervalsfrågor med 5 st alternativ inkl Vet ej. Man erhåller 1 p för rätt 

svar, avdrag 0,33 p för felaktigt svar samt 0 p för Vet ej alternativet. Man får återkoppling 

efter varje fråga under testtillfället och några veckor efter testet ska man erhålla en mer 

individuell återkoppling hur man svarat inom olika medicinska kunskapsområden. Vi kan inte 

lämna ut frågor eller testet som helhet för genomgång i efterhand. 

Kostnad: 1000 kr/ST läkare som faktureras. Var noga med faktura adress och 

referensnummer vid anmälan! 

http://www.sim.nu/


 

 

Frågor: Kan ställas till Jan Bergman  jbe004@hotmail.com  070-36 44 580 
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