
2018-09-17 
DNR LIU-2018-2722 

 
1(11) 

 

  

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
MEDICINSKA FAKULTETEN/CLINICUM 

 

 

Färdighetsträning i simulerad miljö 
Undervisning av praktiska färdigheter på Clinicum, Läkarutbildning, 
Stadium III, Termin 9 

Malin Södling, Samuel Edelbring, Éva Tamás 

Sammanfattning 

Från och med 2009 erbjuds praktiska färdighetsövningar på Clinicum där 
läkarstudenter under handledning går genom teoretisk bakgrund och övar 
genomförande av praktiska färdigheter kopplade till mål inom cirkulation, 
respiration och ortopedi på anatomiska modeller. En observationsstudie 
genomfördes med fokus på studentcentrerat lärande, meningsfullhet och relevans, 
samt lärande i samarbete med andra. Det konstaterades att lärmomentet genomförs 
i enlighet med grundläggande principer för PBL, är stark kopplat till den kliniska 
praktiken, samt att det bjuder in till att lära i samarbete med andra. 
Förbättringsmöjligheter identifierades i tillgänglighet av referensmaterial om 
teoretisk bakgrund före utbildningsmomentet för att underlätta undervisningens 
anpassning till studenternas aktuella kunskaper. Att dessutom göra det möjligt att 
skicka frågor till lärarna som förberedelse skulle bidra till ökad individualisering 
och effektivisering av utbildningsmomenten.  

Innehåll 

Bakgrund ..................................................................................................................... 2 

Kontext ........................................................................................................................ 3 

Resultat ....................................................................................................................... 5 
Första observationstillfället – fokus på lärande ...................................................... 5 
Andra observationstillfället – fokus på handledning ..............................................6 

Diskussion ................................................................................................................... 7 
Summering ............................................................................................................. 8 

Bilaga 1 ........................................................................................................................9 
Studentutvärdering av utbildningsmomentet .........................................................9 

Bilaga 2 ...................................................................................................................... 10 
Observationsunderlag ........................................................................................... 10 

Referenser ................................................................................................................. 11 
 

 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
MEDICINSKA FAKULTETEN/CLINICUM 

 Utvärdering – Praktiska färdigheter  
2018 
2(11) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bakgrund 

I början av 2000-talet ökade medvetenheten om sjukvårdrelaterade skador vilket 
ledde till omfattande ändring av rutiner och resulterade i grundkrav om säkert 
omhändertagande av patienter samt orsakade paradigmskifte även inom 
läkarutbildningen.1 Undervisning av praktiska färdigheter skedde tidigare 
uteslutande på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)  vilket nödvändigtvis 
inte är det enda rätta utbildningstillfället för att lära och utföra praktiska 
färdigheter. Dels kan det vara både onödigt stressande för studenten och riskera 
patientsäker vård, dels saknas ofta möjlighet att arrangera och utforma lärtillfällen 
utifrån studentens behov. Patientunderlaget kan av naturliga skäl inte anpassas till 
lärandemålen vilket kan leda till att studenten inte har tillfälle att lära sig/öva 
praktiska moment pga. brist på ”rätta” patienter. Dessutom kräver ökningen av 
antal läkarstudenter på begränsade antal VFU platser inom sjukvården alternativa 
undervisningsmetoder för att kunna erbjuda fortsatt högkvalitativ undervisning. 
 
Från och med 2009 erbjuds därför praktiska färdighetsövningar på den 
campusförlagda enheten Clinicum där läkarstudenter på termin 9 under 
handledning (6 - 7 studenter/grupp) går genom teoretisk bakgrund och övar 
genomförande av färdigheter kopplade till mål inom cirkulation, respiration och 
ortopedi på anatomiska modeller. Studenterna får individuell handledning och 
återkoppling under övningarna. Det pedagogiska upplägget utvecklades i linje med 
både den studentcentrerade pedagogiska inriktningen PBL som är grundbulten av 
utbildningen på Medicinska Fakulteten i Linköping samt genom 
forskningsbaserade riktlinjer för undervisning av praktiska färdigheter i simulerad 
miljö.2 Utbildningsmomentet har fortlöpande utvärderats i läkarutbildningens "on-
lineenkät” för studentutvärdering av utbildningen (bilaga 1) och har fått 
genomgående goda vitsord av studenterna under de gångna åren. Utöver nöjdheten 
med utbildningen är det återkommande önskemål av studenterna att liknande 
lärtillfällen ska etableras mycket tidigare i utbildningen. Tidigare forskning om 
simulering och färdighetsövning har visat att nöjdheten med utbildningen oftast är 
mycket hög dvs. deltagarna finner den mycket tillfredställande och givande. För att 
ytterligare utveckla undervisningen av praktiska färdigheter ansågs en objektiv 
observationsstudie av en utomstående observatör med pedagogisk bakgrund vara 
lämplig. Som viktiga fokusområden för analysen valdes studentcentrerat lärande, 
meningsfullhet och relevans, samt lärande i samarbete med andra. 
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Kontext 

Målsättningen för utbildningsmomentet färdighetsträning för läkarutbildningen, 
termin 9, är att möjliggöra övning av praktiska färdigheter under handledning och 
att sätta färdigheterna i ett kliniskt sammanhang mot teoretisk bakgrund. 
Studenten har möjlighet att tillägna sig kunskap om när färdigheten kan användas, 
hur momenten i färdighetsträningen kan utföras på ett säkert sätt och att tolka 
slutresultaten av färdigheterna. Utbildningsmomentet beskrivs för studenterna på 
terminens hemsida.3 

 
Utöver informationen på hemsidan får studenterna tillgång till länkar med 
förberedande kurslitteratur inför utbildningsmomentet via kursrummet på 
lärplattformen LISAM. 
 
Läkarutbildningen på Medicinska fakulteten, Linköpings universitet, bedrivs enligt 
principer för Problembaserat lärande (PBL).4 Grundtankar i PBL är att utbildningen 
bedrivs studentcentrerat vilket innebär en aktiv lärandeprocess där studenten är 
delägare i lärandet och tar ansvar för sitt lärande, och lärare/handledare stödjer 
lärandet. Lärandet bygger på studentens tidigare kunskaper. Det anses viktigt att 
utbildningen är autentiskt förankrad vilket bidrar till meningsfullhet och relevans. 
Utbildningen sker i samarbete med andra dvs. lärandet sker genom interaktionen 
med andra genom dialog och samarbete, reflektion, återkoppling och utvärdering. 
Återkoppling och bedömning sker både i lärstödjande och i examinerande syfte.  
 
 
Clinicums uppdrag är att vara en gemensam arena på Medicinska fakultetens för 
studenternas träning av praktiska färdigheter i en trygg och säker miljö.5 
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Genomförande 

En observationsstudie planerades under vårterminen 2018 för att säkerställa att 
färdighetsträningen för läkarstudenter i termin 9 motsvarar utbildningens mål och 
stämmer med principer för PBL. Observationen skedde i samband med två separata 
färdighetsträningstillfällen. Observatören och syftet med observationen var känd för 
såväl handledarna som för studenterna i färdighetsmomenten. Observationerna 
utgick från två strukturerade observationsunderlag (bilaga 2) som utvecklats av 
terminsansvarig tillika examinator för termin 9 på läkarutbildningen och en student 
på Masterprogrammet i Medicinsk pedagogik.  
 
Vid första tillfället för färdighetsträning fokuserade observationsunderlaget på ovan 
beskrivna mål för färdighetsträningen och principer för PBL. Vid detta tillfälle 
observerades momenten: sterilhantering, artärpunktion och scenario för 
bröstsmärta. Varje moment observerades 2 - 3 gånger med olika studentgrupper. 
Vid andra tillfället för färdighetsträning utformades observationsunderlaget för att 
för att utvärdera hur handledarna understödde det studentcentrerade lärandet, som 
är en grundläggande princip för PBL. Vid detta tillfälle observerades samtliga 
moment en gång. Således hamnade studentens lärande i fokus vid första och den 
studentcentrerade handledningen vid andra observationstillfället. 
 
Observationsunderlagen har analyserades [av observatör med kritisk granskning av 
examinator för T9] i relation till de olika frågeställningarna och presenteras nedan. 
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Resultat 

Första observationstillfället – fokus på lärande 

Observationer av momenten: sterilhantering, artärpunktion och scenario för 
bröstsmärta 
 
Handledarna uppvisade ett stort engagemang att dela med sig av sina kunskaper 
och hjälpa studenterna vidare i kunskapsutvecklingen. En tydlig koppling till teori 
gjordes i flera av momenten genom att tydliggöra antingen källa till den information 
handledarna delar med studenterna (t.ex. Vårdhandboken, författningar, HLR-
algoritmen enligt HLR-rådet och vårdprogram) eller vedertagen praxis (t.ex. att 
arbeta enligt principen A-E).  
 
Alla studenter fick möjlighet till praktiskt övande, dock varierade tidsomfattningen 
mycket. Vid några tillfällen hade studenterna möjlighet att förutsättningslöst pröva 
sig fram med resten av gruppen som stöd och observatörer. Alla studenter fick 
praktiskt handledning med individuell återkoppling av handledaren. Handledarna 
lyfte dessutom flera gånger enskilda misstag som exempel och förtydligade inför 
hela gruppen på ett avdramatiserande sätt. Återkoppling och justering av 
studenternas agerande skedde på ett professionellt sätt som hjälpte studenten 
framåt och i något fall där studenten inte lyckats nå de förväntade kraven framgick 
även detta tydligt. 
 
Samtliga handledare motiverade och beskrev i vilket sammanhang momentet kan 
förekomma i klinisk verksamhet. Handledarna visade öppenhet för flera sätt att 
hantera delar i momentet baserat på grundläggande principer vilket fick 
studenterna att fokusera på principen och inte det exakta handgreppet (t.ex. 
handledaren förklarar ”Jag brukar göra såhär, flera av mina kollegor väljer att göra 
på det här viset, i vårdhandboken står följande…, huvudsaken är att …”). Tydlig 
koppling till patientsäkerhet skedde i samtliga observerade moment och 
riskmoment påtalades. Konsekvenser för patientsäkerheten förtydligades 
(exempelvis Allens test vid artärpunktion, att visa innehållet i ampullen för den som 
drar upp lokalbedövning vid sterilhantering och att vara tydlig i sina ordinationer 
vid bröstsmärte-scenariot). Lärandeklimatet karaktäriserades genomgående av en 
trygg och tillåtande miljö som ändå gav utrymme att lyfta misstag och rätta till 
felaktigheter. 
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Andra observationstillfället – fokus på handledning  

Observationer av momenten: sterilhantering, knäpunktion, pleurapunktion, 
artärpunktion, infusion och transfusion, scenario för bröstsmärta och fri luftväg. 
 
Samtliga handledare ställde pedagogiska frågor till studenterna för att främja deras 
aktivitet och skapa sig en bild av studenternas aktuella kunskapsnivå. Frågorna 
syftade både till att få veta vilken praktisk erfarenhet studenterna hade sedan 
tidigare och att utröna vilken teoretisk kunskap de hade med sig (”Har ni blivit 
instruerade på VFU om det här momentet?”, ” Vilken information har ni i så fall 
fått?”, ”Hur stor volym är ett tidal-andetag?”, ”Har ni hört talas om säkra 
triangeln?”).  
 
Handledarna visade varierande grad av aktivitet i handledarrollen; från en 
genomgående aktiv roll med stora inslag av undervisning och instruktion till en 
genomgående nedtonad roll där studenterna fick prova sig fram till lösningar. 
Majoriteten av handledarna varierar sin roll mellan olika delar i momenten och 
beroende på studenternas aktivitet och tidigare kunskap. Här kunde urskiljas att 
handledarna växlade mellan att utmana, driva studenterna framåt, tydligt undervisa 
under delar av momentet, assistera, söka upp när svårigheter identifieras eller 
backa undan och anta en passiv och iakttagande roll för att studenterna skulle 
komma på en lösning själva. Några av handledarna anpassade undervisningen i hög 
grad efter de frågor som studenterna ställde. I några av momenten var anpassning 
av undervisningen till studenternas tidigare kunskaper inte tydligt urskiljbart. 
 
Handledarna använde sig av erfarna studenter genom att dessa fick instruera andra 
studenter i par eller liten grupp. Handledarna visade vid flera tillfällen öppenhet för 
att ta del av erfarenheter från en student som visade upp tidigare kunskap och 
uppmuntrade till att studenten delade med sig. Handledaren dröjde sig kvar längre 
hos vissa studenter som uppvisade svårigheter och anpassade graden av assistans 
efter behov. Handledarna uppvisade lyhördhet för att alla studenter kom till och 
fick träna praktiskt. Vid ett tillfälle lämnade handledaren till studenterna att välja 
på alternativ hur de vill lägga upp den praktiska träningen beroende på vilket behov 
de hade av handledarens hjälp. Handledarna lät studenterna träna i par eller 
mindre grupper.  Vissa handledare förberedde samarbetet muntligt och 
uppmuntrade till att ta hjälp av varandra under momentet (”Kan ni hjälpas åt att 
komma på hur ni ska göra?”, ” Det är meningen att alla ska hjälpas åt!”, ”Vad säger 
ni andra om det?”). I några av momenten var handledarna tydliga med vilka mål 
som skulle uppnås och vad man förväntade sig att studenterna redan kunde men i 
de flesta momenten var detta inte tydligt urskiljbart. 
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Diskussion 

De systematiska observationerna gav värdefull insikt i hur lärandeaktiviteterna sker 
i praktiken. Studentcentreringen tog olika uttryck. Alla studenter hade utfört 
färdigheterna och övat praktiskt under undervisningsdagen. Variationen i 
övningens omfång och handledning berodde på studenternas behov och således var 
undervisningen individanpassad trots att övningen skedde i små grupper. Efter 
individuell återkoppling fick studenterna öva igen och befästa sina nyvunna 
kunskaper samt sätta nya individuella inlärningsmål.6,7 Undervisningsmiljön var 
tillåtande vilket skapade trygghet och gav utrymme för konstruktiva diskussioner i 
grupperna. Studenternas förförståelse och teoretiska kunskaper användes av 
handledarna som utgångspunkt för att kunna främja lärandet och bygga på befintlig 
kunskap. Handledarnas lärandestödjande aktivitet varierade tydligt beroende på 
studenternas agerande och kunskapsnivå vilket kan tolkas som anpassning till 
studenternas behov av stöd. I några av momenten var en sådan anpassning var dock 
inte tydligt urskiljbart. Detta kan tyda på att handledarnas kunskaper och 
pedagogiska verktyg skiljer sig avsevärt.8 En sådan skillnad kan med fördel jämnas 
ut genom riktade diskussioner t.ex. under ett lärarseminarium eller workshop. 

 
Didacticum och Clinicum anordnar återkommande workshops på vårterminen 
sedan 2017 för Medicinska Fakultetens lärare som arbetar med undervisning av 
praktiska färdigheter. I framtiden kunde workshopen erbjudas för lärare på hela 
LiU och/eller vara öppen för andra lärosätens intresserade lärare vilket skulle skapa 
ett diskussionsforum som främjar erfarenhetsutbyte och teoretiska diskussioner 
kring pedagogiska metoder och verktyg som är tillämpningsbara för undervisning 
av praktiska färdigheter. 

 
Meningsfullhet och relevans uppfattades bland annat genom handledarnas attityd 
gentemot studenterna. Handledarna interagerade med studenterna som blivande 
kollegor och etablerade en hög lägstanivå för diskussioner kring teoretisk bakgrund 
och praktisk tillämpning. Genom att hänvisa till informationskällor och/eller 
vedertagen klinisk praxis uppvisades tillämpning av evidensbaserad medicin i 
klinisk vardag.9 
Genom att lyfta och diskutera indikationer och absoluta likväl relativa 
kontraindikationer för den aktuella färdigheten tydliggjordes 
patientsäkerhetsaspekten. Detta förstärktes av analyser och diskussioner av olika 
riskmoment kopplade till ingreppen och dess konsekvenser.10,11 
 
Förmedlandet av målen var inte lika enhetligt och tydligt för varje stationsövning. 
På några av stationerna var handledarna tydliga med vilka mål som ska uppnås och 
vilka förkunskaper studenterna antas ha men i de flesta momenten kunde detta inte 
urskiljas tydligt. 
 

Studentcentrerat 
lärande 

Meningsfullhet 
och relevans 
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För att förtydliga mål och underlätta individuella målsättningar för lärandet kan 
referensmaterial med fördel publiceras i kursrummet tillsammans med grundkrav 
på teoretiska kunskaper inför undervisningsmomentet. Om studenterna erbjuds 
möjlighet att skicka specifika frågor till lärarna inför undervisningen skulle graden 
av individuell anpassning av undervisningen ökas ännu mer då läraren bilda sig en 
uppfattning av studenternas befintliga kunskaper och förbereda och erbjuda stöd i 
enlighet med det. 
 
Under undervisningen erbjöds möjlighet för studenter att dela med sig sina tidigare 
erfarenheter och både visa upp tidigare kunskap och instruera andra studenter 
under handledarens översyn och återkoppling vilket främjar kunskaps-
progressionen och övergången till en högre taxonomisk nivå då studenterna inte 
bara kan genomföra utan även förklara vad som utförs och varför.12,13 Samtidigt 
etablerade detta ett öppet samarbetsklimat i studentgrupperna. Eftersom 
handledarledd undervisning är resurskrävande erbjuds bara ett begränsat antal 
tillfällen per termin. Studenterna önskar däremot möjlighet till övning under 
handledning i större utsträckning. Ökad användning av medstudenter, s.k. ”peer-
learning” skulle kunna vara en möjlighet att bemöta detta önskemål då kvalificerade 
amanuenser utbildade på Clinicum skulle kunna undervisa andra studenter. 

Summering 

Observationsstudien har bekräftat att färdighetsövningarna genomförs i enlighet 
med grundläggande principer och värdegrunder för PBL, utbildningsmomenten har 
stark koppling till den kliniska praktiken, således är den förankrad i klinisk praktik, 
samt att utbildningsmomentet bjuder in till att lära i samarbete med andra. 
Samtidigt avgränsades områden med förbättringsmöjligheter. Bland annat skulle 
tillgänglighet av referensmaterial om teoretisk bakgrund före utbildningsmomentet 
skulle underlätta för lärarna att höja undervisningens anpassning till studenternas 
aktuella kunskaper. Möjlighet att skicka frågor till lärarna om aktuell praktisk 
färdighet skulle bidra till ökad individualisering och effektivisering av 
utbildningsmomentet, samt sannolikt öka studenternas engagemang. För att kunna 
erbjuda mängdträning av praktiska färdigheter kan införandet av amanuensledda 
övningstillfällen på bred basis övervägas. 

 

Lärande i 
samarbete 
med andra 
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Bilaga 1 

Studentutvärdering av utbildningsmomentet (Första observationstillfälle) 
 

 

 

 

Medelvärde Min Median Max 
5,7 5,0 6,0 6,0 

Vad var bra? Vad kan förbättras? 
Gärna mer tid ffa på simuleringen och torakocentes. Vi i våran grupp ställde en anatomifråga på en av 
stationerna varpå den ansvarige sa att "det tänker jag inte svara på utan det får ni läsa på själva - säger jag 
det bara kommer det inte fastna hos er". Jag förstår tanken bakom det svaret, men personligen hade jag 
uppskattat om personen i fråga bara snabbt hade kunnat svara på frågan. I övrigt ett jättebra moment och vi 
borde ha fler såna här dagar på clinicum under hela utbildningen! 
Otroligt nyttigt att få öva på färdigheter! Tycker alla stationer var givande. Eventuellt att man skulle kunna 
byta ut blodtrans- fusonsstationen då vi har övat på att sätta pvk flertalet gånger till något annat. 
Muskelinjektioner? Intraosseös nål? ryggstatus? etc. 
Bra att alla fick utföra allt. 
Otroligt bra övning, det är här vi verkligen lär oss. Mer av detta. 
Mycket bra och lärorikt!!! Station som jag saknar är rektoskopi men det är kanske svårt att ordna... samt 
lumbalpunktion då man aldrig tidigare fått det på utbildningen. 
För det mesta bra innehåll. Artärpunktion skulle kunna ersättas med något annat. Handledarna skulle 
kunna vara mer lyhörda för studenternas förkunskaper - vid artäsblodsstationen tog handledare upp 
mycket tid på att förklara basala saker trots att samtliga studenter sa att de hade fått undervisning om 
momentet tidigare. 

 Antal svar 
1 - Ej tillfredsställande 0 (0,0%) 
2 0 (0,0%) 

3 0 (0,0%) 
4 0 (0,0%) 
5 2 (16,7%) 
6 - Utmärkt 5 (41,7%) 
Deltog ej 5 (41,7%) 
Summa 12 (100,0%) 
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Bilaga 2 

Observationsunderlag 

 Observationstillfälle 1 

 
• Finns tillfälle till praktiskt övande? Får studenten praktisk handledning vid  

övningen?  
 

• Har studenterna möjlighet att vara aktiva under färdighetsträningen? 
 

• Görs tydlig koppling till teori? 
 

• Motiveras i vilket sammanhang momentet förekommer i klinisk verksamhet 
och situationer där studenterna kan hamna i sin kommande yrkesroll? 
 

• Visas öppenhet för flera sätt att utföra färdigheten på?  
 

• Kopplas färdigheten till patientsäkerhet? Påtalas riskmoment i färdigheten? 
 

• Hur förmedlar handledaren en trygg tillåtande miljö där misstag får begås 
och lärdom dras av misstag? Deltar studenterna i skapandet av trygg, 
tillåtande miljö? 

 
 
Observationstillfälle 2 
 

• Vilken roll antar handledaren i lärandet? 
 

• Hur skapar sig handledaren en bild av studenternas tidigare kunskaper? 
 

• Hur varierar handledaren sin roll och förmedling av teori/ praktisk 
information beroende på studenternas tidigare kunskap? 
 

• Hur hanterar handledaren en ojämlik kunskapsbakgrund hos studenterna? 
 

• Hur utnyttjar handledaren samarbete mellan studenterna i 
färdighetsträningen? 
 

• Framgår vilka krav eller förkunskaper handledaren förväntar sig av 
studenterna? 
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