I takt med framtiden

Utveckling av ett nytt interprofessionellt curriculum
vid Hälsouniversitetet i Linköping

Förord
Hälso- och sjukvårdsutbildningarnas ansvar att utbilda professionella som kan samarbeta
och förstå varandras kompetens, för att utföra och utveckla patientsäker vård, har på ett
globalt plan alltmer kommit att betonas. Modern professionsutbildning inom hälso- och
sjukvården måste idag därför innehålla moment av god kvalitet där studenter lär med, av
och om varandra för att utveckla interprofessionell kompetens.
Hälsouniversitetet i Linköping är pionjär, både nationellt och internationellt, när det gäller
interprofessionellt lärande tack vare satsningen på integrerade utbildningsmoment som
funnits med sedan från starten 1986. Den här rapporten är en sammanställning av den
interna process som har genomförts för att initiera ett pedagogiskt utvecklingsprojekt med
avsikt att revidera och utveckla dessa gemensamma utbildningsmoment inriktade mot
interprofessionellt lärande.
Texten är upplagd kronologiskt och inleds med det direktiv som fakultetsledningen gav för
att en utvald grupp lärare skulle kunna utarbeta ett förslag på hur de interprofessionella
lärandemomenten vid Hälsouniversitetet skulle kunna förbättras. Härefter följer den
rapport som utredningsgruppen lämnade, och som sedan skickades på remiss till olika
intressenter. Rapporten följs av en sammanställning och bearbetning av de inkomna
remissvaren och till sist följer fakultetsstyrelsens beslut om hur curriculum för
interprofessionell utbildning inom Hälsouniversitetet ska utvecklas eller förändras.
Det är vår förhoppning att dokumentationen av processen för att förnya fakultetens
interprofessionella utbildning ska ge inspiration för fortsatt förändrings- och
utvecklingsarbete både inom och utom Linköpings universitet.
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Summary
There is a global call for strategic changes of professional programs in medicine and health care.
Today the global issues of how to secure sustainable use of financial and personal resources, how to
establish partnership models of health care delivery, how to improve patient safety, and how to
establish effective team work and collaborative practice are part of the agenda for educational
developers. Interprofessional education (IPE), in which students learn from, with and about each
other, for health professionals and competency-based curricula has been promoted globally as a
necessity to meet the demands of future health care (WHO 2012). However, IPE is still often not
given specific attention in many training programs for health professionals (Frenk, et al 2010).
Since 1986, the Faculty of Health Sciences at Linköping, Sweden, has been working with a
problem-based approach to learning and an interprofessional curriculum, as corner stones of the
pedagogy. These innovations were a strategic response to a threat of being closed down when the
numbers of medical schools in Sweden were to be reduced (Savage & Brommels 2007), and lead to
a sustainable educational practice where all health care students are involved in recurrent
interprofessional learning activities throughout their study programs.
The Faculty of Health Sciences at Linköping University is now responding strategically to new
global challenges of the changing health care system, and also to institutional challenges in the shift
to a new generation of teachers and increasing numbers of undergraduate students. A group of
professional educators across the faculty was assigned to develop a new interprofessional
curriculum common for all undergraduate programs, i.e. Biomedical Laboratory Science, Medical
Biology, Medicine, Nursing, Occupational Therapy, Physiotherapy and Speech and Language
Pathology. In this report we explore the process of interaction with the faculty and the phases of
educational development, utilizing a theoretical model for interprofessional curriculum
development (Lee et al 2013).
Following an analysis of the challenges for health care education in the discourses of future health
care demands, and the challenges on a national and local level, intended learning outcomes for
interprofessional competence were identified. Competency-based learning objectives were
formulated with progression over the course of the curriculum. The learning objectives build on
and add to the domains and core competencies for interprofessional practice, as defined by
Interprofessional Education Collaborative Expert Panel (IPEC) (2011). IPEC suggests four
competency domains, 1) Values/Ethics for interprofessional practice, 2) Roles/Responsibilities, 3)
Interprofessional communication, and 4) Teams and Teamwork. In addition, a fifth domain of
competence, Teaching/Learning and Pedagogy was identified.
This report proposes an outline of a common interprofessional curriculum for the professional
health care programs at the Faculty of Health Sciences in Linköping. In short, the proposed
curriculum comprises of three periods, with different intensity and constellation of participating
programs, encompassing three weeks respectively. The undergraduate students in the faculty will
join together for interprofessional learning activities under three themes; I) Professionalism in
Health Care; II) Patient Centered Health Care; and III) Professional Perspectives in Collaboration.
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Sammanfattning
Interprofessionell kompetens ses som en del av den professionella kompetensen nödvändig
för framtidens hälso- och sjukvård. Interprofessionellt lärande (IPL) bör därmed fortsatt
utgöra ett obligatoriskt inslag i mål, innehåll och arbetsformer i de utbildningar vid
Hälsouniversitet som berörs.
Lärandemål för interprofessionell kompetens och deras progression över tid i
utbildningarna har relaterats till nationella examensmål och formulerats enligt
Bolognamodellen utifrån kompetensdomänerna 1. Etisk värdegrund för interprofessionell
praktik, 2) Roller och ansvarsområden, 3) Interprofessionell kommunikation, 4) Team och teamarbete, 5)
Lärande och pedagogiska processer. Generiska färdigheter ingår i varje kompetensdomän.
För att uppnå fördjupning inom de interprofessionella kompetensdomänerna, föreslår vi att
de interprofessionella utbildningsmomenten (IPE) ska omfatta tre perioder om vardera tre
veckor, totalt nio veckor. En ökad flexibilitet i genomförandet av interprofessionella
moment föreslås beträffande intensitet och medverkande program.
Examination av interprofessionella lärandemoment görs genom en IPL-portfolio som
examineras som en del av den professionsspecifika examinationen på de terminer/kurser
där IPL-momentet ingår.
En operativ ledningsgrupp samt en temagrupp ’Tema IPL’ tillsätts för ledning av de
interprofessionella utbildningsmomenten. Temagruppen bör vara sammansatt av
representanter från varje grundutbildningsprogram, och ha nära samarbete med
forskargruppen i medicinsk pedagogik. I temagruppen bör även finnas representanter för
studenterna, samt landstingsrepresentation. Ansvarig för Tema IPL bör även ingå som
ordinarie ledamot i grundutbildningsnämnden.
En studentcentrerad och problembaserad ansats fortsätter att vara den gemensamma
pedagogiska ansatsen vid Hälsouniversitetet för integrerade såväl som programspecifika
utbildningsmoment.
Introduktionen till problembaserat lärande (PBL) görs programspecifikt i starten av
utbildningarna och fördjupas under den första perioden av interprofessionella moment.
Lärare som rekryteras som handledare för IPL bör ha god kompetens inom PBL/IPL och
en satsning på formell utbildning via Didacticum bör göras. Införande av ett
mentorssystem där erfarna handledare stödjer nya handledare bör diskuteras.
Ett uppföljande forskningsprojekt startas som studerar effekterna på organisation och
lärande av det förändrade upplägget av de interprofessionella utbildningsmomenten.
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Till Fakultetsstyrelsen
Fakultetsstyrelsen beslutade 2012-11-29 att genomföra en översyn av integrerade
utbildningsmoment för interprofessionellt lärande inom Hälsouniversitetet. En arbetsgrupp
med direktivet att förbättra och vidareutveckla integrationsmomenten tillsattes.
Arbetsgruppen har bestått av lärare från samtliga program Annika Heslyk (SG), Annika
Lindh Falk (AT), Ann-Charlotte Johansson (MedBi), Inger Lundeborg Hammarström
(LOG), Jan Marcusson (LÄK), Evalotte Mörelius (SSK), Per Whiss (BMA), samt två
studentrepresentanter; Elsa Beckman (LOG) och Johanna Stöckl (AT). Arbetet har letts av
Madeleine Abrandt Dahlgren, professor i medicinsk pedagogik och Malin Andersson har
varit sekreterare.

Introduktion
Uppdraget och dess genomförande
Direktivet till arbetsgruppen var att utarbeta förslag på hur integrationsmomenten för
Hälsouniversitetets utbildningar kan utvecklas utifrån en litteratur- och omvärldsanalys
samt utifrån studenters och lärares erfarenheter av utbildningsmomenten i dess nuvarande
form. Arbetet skall på sikt utveckla Hälsouniversitetets utbildningar och varumärke som
beskrivs som ”Ett gemensamt, studentcentrerat koncept för undervisning och lärande för
att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens,
samarbetsförmåga och självständighet. Arbetsformerna skall utmana studenterna att
självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskaper och att i dialog med andra
bedöma och utvärdera den uppnådda kunskapen. Studenter arbetar tillsammans, dels för
att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärarens roll är att stödja
studenten i detta arbetssätt”.
Direktivet specificerar ett antal frågor som det slutliga förslaget till revision av de
integrerade utbildningsavsnitten i Hälsouniversitetets professionsutbildningar skall ta
hänsyn till.
•

•
•
•
•

Hur integration mellan studenter, lärare, ämnen och teori-praktik kan introduceras
och utvecklas longitudinellt och med ökande progression inom
professionsutbildningarna.
Hur interprofessionella moment omfattande totalt 8 veckor bör genomföras och på
vilken/vilka nivå/er inom respektive utbildning.
Hur integrationsmomenten kan organiseras som en egen kurs med egen kursbudget
på en institution.
Hur problembaserat/studentcentrerat lärande som metod bäst introduceras och
utvecklas inom Hälsouniversitetets utbildningar.
Hur ”generic skills” för generella examina på grundnivå kan introduceras och
utvecklas med systematisk progression i utbildningarna.
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•
•
•
•
•

Hur ett synsätt där samspel mellan utbildning, forskning och innovation blir en
naturlig del i verksamheten.
Campus- och nätbaserad utbildning för det inledande integrationsmomentet och
introduktion av lärplattform.
Hur grundläggande informationskompetens kan introduceras för att få kunskap om
olika typer av informationskällor.
Hur studiehandledningarna kan ges en enhetlig layout.
Hur lärare introduceras till integrationsmomenten och kontinuerligt ges möjlighet
till fortbildning för att utveckla integrationsmomenten.

Vägledande teoretiska perspektiv
I rapporten tar vi utgångspunkt i en didaktisk referensram baserad på teorier om lärande,
en modell för curriculumutveckling, samt forskning om interprofessionell utbildning och
lärande (IPE/IPL).
Ett didaktiskt perspektiv fokuserar särskilt på lärares planering och genomförande av
utbildning, det vill säga de överväganden som svarar på undervisningens ’Varför-’, ’Vad-’
och ’Hur’-frågor. Undervisningens ’Varför’-fråga (legitimitetsfrågan) berör syftet med
undervisningen och vilka mål som ska uppnås. ’Vad’-frågan (selektionsfrågan), rör vilket
innehåll, stoff, som väljs ut och tematiseras i undervisningen. ’Hur’-frågan
(kommunikationsfrågan) slutligen, handlar om hur den pedagogiska processen ska
iscensättas och konkretiseras i klassrummet (Dahlgren, 1990). Lee et al (2013) har i en
nationell översyn av interprofessionell utbildning och lärande i Australien använt en
liknande didaktisk referensram i en modell för analys och utveckling av utbildningsplaner
inom interprofessionell utbildning (fig 1). Modellen identifierar fyra dimensioner att ta
hänsyn till vid utveckling av interprofessionell utbildning. Dessa är 1) omvärldsanalys och
definition av behov för framtidens hälso- och sjukvård, 2) definition av kompetenser som
skall uppnås, 3) översyn av undervisning, lärande och examination och 4) organisering och
administrativt stöd. Modellen pekar också ut de olika grupper av intressenter som är viktiga
att involvera i utvecklingsarbetet. Dessa är studenter och nyutbildade som kan lämna
synpunkter på att ha gått igenom utbildningen, samt lärare involverade i undervisning och
praktiker som kan lämna synpunkter på innehåll och genomförande. Arbetsgruppen har
använt modellen som analysverktyg för sitt arbete.
Vi menar också att terminologin ’integration och integrerade utbildningsmoment’ som
funnits med och använts internt sedan starten av Hälsouniversitetet, ska ersättas av
begreppen interprofessionell utbildning och interprofessionellt lärande för att tydligare
knyta an till den internationella diskursen och forskningen inom detta område. Vi använder
oss därför av dessa begrepp konsekvent genom hela rapporten.
I rapporten ger vi utförliga referenser till aktuell pedagogisk teoribildning och forskning.
Det är vår förhoppning att rapporten ska kunna användas som inspiration och en resurs
vid pedagogiska seminarier och andra kompetensutvecklingsaktiviteter inom fakulteten,
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t ex för temagrupper, programansvariga och enskilda lärare som planerar och genomför
undervisning och utveckling av curriculum och pedagogik inom sina respektive program.

Fig. 1 Fyrdimensionell modell för curriculumutveckling. Bearbetning efter Lee et al( 2013)
Aktiviteter och arbetssätt
Gruppen har under 2013 träffats vid totalt 17 tillfällen, varav två heldagskonferenser.
Arbetets framskridande har fortlöpande rapporterats i Grundutbildningsnämnden (4/3,
13/5, 23/10, 18/11), i Fakultetskollegiet (25/3, 12/11) samt i Fakultetsstyrelsen (24/11).
Studentrepresentanterna har genomfört två åsiktstorg där Hälsouniversitetets studenter har
kunnat lämna synpunkter under arbetets gång, ett i Norrköping 10/4 samt ett i Linköping
18/4. Ett seminarium till vilket alla programsektioner inbjöds för att diskutera förslaget,
genomfördes 9/10.
Vid två tillfällen har gruppen gästats av externa experter i pedagogik för att få inspel till
arbetet, professor emeritus Ference Marton, Göteborgs universitet, respektive professor
Tara Fenwick, Stirling University, U.K. Ett tredje expertinlägg om examination och
bedömning genomfördes 22-23/8. Professor emeritus David Boud, University of
Technology, Sydney, besökte arbetsgruppen samt gav ett öppet seminarium för
Hälsouniversitetets lärare.
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Förslag till nytt interprofessionellt curriculum vid HU
Förslaget inleds med en omvärldsanalys utifrån policydokument om framtida behov för
hälso- och sjukvården samt tidigare forskning om interprofessionell utbildning (IPE) och
lärande (IPL). Därefter beskriver vi den pedagogiska ansatsen för undervisning och lärande
som ska ligga till grund för Hälsouniversitetets utbildningar. I nästföljande avsnitt
behandlar vi frågan om organisering och administrativ struktur. I tre avsnitt ger vi förslag
till uppläggning, progression och lärandemål för interprofessionella utbildningsmoment i
början, mitten och slutet av utbildningarna. Lärandemålen för IPL och deras progression
över tid i utbildningarna har formulerats enligt Bolognamodellen utifrån
kompetensdomänerna: 1. Etisk värdegrund för interprofessionell praktik, 2) Roller och
ansvarsområden, 3) Interprofessionell kommunikation, 4) Team och teamarbete. 5) Lärande och
pedagogiska processer (tabell 1). Lärandemålen för varje domän innehåller också mål för
generiska färdigheter. Därefter ger vi förslag på hur det interprofessionella lärandet skall
examineras. Slutligen gör vi en analys av vilka konsekvenser vårt förslag till nytt
interprofessionellt curriculum vid Hälsouniversitetet medför. Direktivets frågor besvaras i
anslutning till de avsnitt där de är relevanta.
Tabell 1. Kompetensdomäner för interprofessionell praktik
(bearbetad efter IPEC, 2011)
Kompetensdomän 1
Etisk värdegrund för interprofessionell praktik

Kompetensdomän 2

Roller och ansvarsområden

Kompetensdomän 3

Interprofessionell kommunikation

Kompetensdomän 4

Team och teamarbete

Kompetensdomän 5

Lärande och pedagogiska processer

Omvärldsanalys utifrån behoven för framtidens hälso- och sjukvård
En omvärldsanalys gjordes för att sätta IPE i sitt samhälleliga sammanhang och visa på
vilket sätt sådan utbildning har legitimitet, det vill säga omvärldsanalysen svarar på frågan:
Varför IPE? Nödvändigheten av interprofessionell undervisning och lärande mellan
utbildningsprogram i hälso- och sjukvården, betonas i globala policydokument och ses som
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en nödvändighet för utbildningar att kunna klara behoven för framtidens hälso- och
sjukvård (World Health Organization (WHO) 2010, Frenk et al 2010; Interprofessional
Education Collaborative Expert Panel (IPEC) 2011). I sin översiktsartikel om kontext,
lärande och forskning om interprofessionell utbildning (IPE), ger Thistlethwaite (2012,
p. 60,) en definition av interprofessionell utbildning, lärande och samarbete som är de
vanligast förekommande i litteraturen. IPE definieras som tillfällen då två eller flera
professioner lär med, av och om varandra i syfte att förbättra samarbete och kvalitet i
vården. Interprofessionellt lärande, (IPL) uppstår i interaktion mellan professionsutövare
eller studenter från två eller fler professioner och kan ske inom ramen för formell
utbildning eller informellt. Interprofessionellt samarbete är processen för att utveckla och
upprätthålla effektiva interprofessionella arbetsrelationer med studenter, praktiker,
patienter, klienter, familjer och sammanhang för att möjliggöra optimala utfall av hälsooch sjukvård. Prepositionerna ’med, av och om’ är centrala för lärandet, menar
Thistlethwaite (2012). Alla tre måste finnas närvarande samtidigt, det räcker inte att bara
sammanföra studenter eller professionella i en gemensam lokal för gemensamt lärande.
För att åstadkomma ’inter’ i det interprofessionella arbetet måste en interaktion mellan
deltagarna finnas.
Lancetkommissionens rapport (Frenk, et al 2010) kan utifrån sin analys av över 2000 läkaroch sjuksköterskeutbildningar i världen peka på aspekter som påverkar förutsättningarna
för en hållbar hälso- och sjukvård globalt. Exempel på sådana aspekter är brister och
ojämlikheter i hälsa inom och mellan länder, nya smittsamma sjukdomar, miljömässiga och
beteendemässiga riskfaktorer, den snabba demografiska övergången mot en alltmer
åldrande befolkning och därmed också en åldrande arbetskraft inom hälso- och sjukvården.
Mot denna bakgrund har frågan om professionell hälso- och sjukvårdsutbildning och vilka
kompetenser som behövs blivit en angelägen och viktig global fråga. Utbildningarna måste
vara både lokalt förankrade och globalt orienterade samt kompetensdrivna. Följaktligen bör
också utbildnings- och kursplaner utformas så att de är kompetensbaserade, det vill säga
lärandemålen ska formuleras i termer av kompetenser. De hävdar också att de flesta försök
som har gjorts för att skapa interprofessionellt lärande inom hälso- och
sjukvårdsutbildningar har misslyckats på grund av vad som kallas "tribalism", det vill säga
att olika yrkesgrupper tenderar att arbeta i isolering eller i konkurrens med varandra.
Lancetkommissionens rapport betonar, i likhet med World Health Organization (WHO)
(2010), nödvändigheten av att studenterna är förberedda för interprofessionellt samarbete
och att träning i detta bör ingå redan i grundutbildningen. Man menar att en ny
professionalism som använder kompetens som objektivt kriterium för klassificering av
hälso- och sjukvårdspersonal bör främjas, så att samarbetet och säkerheten i vården kan
förbättras.
Ett fokus på professionell utveckling, vetenskapligt förhållningssätt, interprofessionellt
teamarbete och förmåga att medverka i förbättringsarbete framhålls också som en av de
särskilt viktiga principerna som är bärande för den nya läkarutbildningen i Sverige (SOU
2013:15).
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Slutsatsen av omvärldsanalysen är att interprofessionell kompetens måste ses som
nödvändig för att klara framtidens sjukvård. Vi ser också, att Hälsouniversitetets
utbildningar ligger långt framme i internationell jämförelse när det gäller genomförda
arrangemang för att skapa förutsättningar för interprofessionellt lärande. Det är för oss en
självklar utgångspunkt för vårt arbete att interprofessionell kompetens ska ses som del av
den professionella kompetensen och därmed obligatoriskt ingå i mål, innehåll och
arbetsformer i samtliga utbildningar vid Hälsouniversitet.

Lärandemål för interprofessionell utbildning
Vad är det då som avses med interprofessionell kompetens? Vilka lärandemål förväntas
studenterna uppnå och vilket är det innehåll/stoff som ska bearbetas för att nå målen? I
följande stycke beskriver vi dessa kompetensdomäner i relation till de nationella
examensmålen för högre utbildning i Sverige i allmänhet och till professionsutbildningar
inom hälso- och sjukvården i synnerhet.
Utveckling av professionell identitet kan ses som en process där den lärande ska tillägna sig
en professions värdegrund, traditioner, metoder och språk och inom de flesta hälso- och
sjukvårdsprofessioner finns sedan länge etiska koder som ska vara vägledande för den
enskildes professionella yrkesutövning. Det finns också kritik som hävdar att etiska koder
konserverar traditionella roller och försvårar utveckling och samarbete mellan yrkesgrupper
(Berwick, Davidoff, Hiatt & Smith, 2001; McNair, 2005). I utredningen om en ny
läkarutbildning i Sverige föreslås ett nytt examensmål under kunskap och förståelse för
blivande läkare angående etiskt förhållningssätt, där samverkan ingår som en viktig del.
Etiskt förhållningssätt beskrivs som förmågan att ’identifiera och analysera kliniskt etiska problem
samt föra dialog med berörda om hur dessa löses tillsammans med patienten och/eller hennes företrädare.
Studenten bör vara medveten om såväl egna som andras normer och värderingar ’(SOU 2013:15, s.132).
Etablerande av en etisk värdegrund för interprofessionell praktik innebär enligt Interprofessional
Education Collaborative Expert Panel (IPEC) (2011) en ny syn på etablerandet av en
professionell identitet, där interprofessionell kompetens är en del av den
professionsspecifika kompetensen. Den etiska värdegrunden för interprofessionell praktik
bygger på de professionsspecifika yrkesetiska reglerna, en patientcentrerad hälsosyn och ett
professionellt förhållningssätt. Därutöver betonas också betydelsen av det delade ansvaret
mellan professionerna för att skapa en säkrare och mer effektiv hälso- och sjukvård, såväl i
samarbetet kring patienter som i utformandet av hälsopolitiska dokument och
rekommendationer. För att kunna arbeta interprofessionellt krävs också kunskap och
förståelse om hur olika professionella roller och ansvar kompletterar varandra i en
patientcentrerad och hälsoorienterad vård för framtiden. Att kunna definiera räckvidd och
gränser för sin egen kompetens och att ha kunskap om andras kompetens i teamet är
nödvändigt för att motverka stereotypa uppfattningar och för att åstadkomma en säker och
effektiv vård utifrån patientens behov. Att kunna se sitt eget agerande i relation till och med
kunskap om andras kompetenser beskrivs av Edwards (2008) som ’relational agency’. För
att stimulera utvecklingen av denna förmåga krävs ’boundary work’, det vill säga möjlighet
att under neutrala förhållanden diskutera och reflektera över hur olika kompetenser
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avgränsas och/eller överlappar varandra. På så sätt kan också kvalitetsförbättrande arbete
initieras genom teamets reflektion och analys.
Kompetensdomänen Interprofessionell kommunikation beskrivs av IPEC (2011) som en
förutsättning för interprofessionellt samarbete i vården. Att kunna presentera information
så att såväl patienter, närstående och övriga teammedlemmar förstår ses som centrala
aspekter av samarbete och patientcentrerad vård och är avgörande för säkert
omhändertagande och god vård. Kompetens inom interprofessionell kommunikation
innebär att kunna uppvisa öppenhet och beredskap för samarbete, att vara informerad om
strategier för kommunikation och att använda ett gemensamt språk. Det innebär också att
läsa och tolka information, liksom att kunna använda modern teknologi för att
kommunicera.
Kommunikationsförmåga är något som också betonas i de nationella allmänna målen för
högskoleutbildning och beskrivs i Högskolelagen 1 kap, 8 § (SFS 1992:1434) som en
generisk färdighet. Generiska mål är gemensamma för alla utbildningar på högskolenivå
och innebär att utbildningen ska utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och
kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser ska
studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera
kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med
personer utan specialkunskaper inom området.
Förmåga att utbyta kunskaper med personer utan specialkunskaper inom det egna
professionella området är en av grundbultarna i den interprofessionella kompetensen kommunikation och kunskapsutbyte mellan olika professionella grupper, såväl som mellan
professionella, patienter och närstående, är avgörande för säkert omhändertagande och god
vård. Ett annat exempel på nationella examensmål som betonar såväl muntlig som skriftlig
kommunikationsförmåga mellan olika grupper finns i examensbeskrivningarna för de
utbildningar som ingår. Betoning av kommunikationsförmåga mellan olika grupper
återfinns också i internationella lärandemål för studier på grundnivå definierade enligt
Bolognadirektivet, ”Qualifications that signify completion of the first cycle (Bachelor’s level) are awarded
to students who can communicate information, ideas, problems and solutions to both specialist and nonspecialist audiences” (Bologna Working Group on Qualifications Frameworks Febr 2005).
De nationella examensmålen för professionsutbildningar inom hälso- och sjukvården
definierar också ett mål som står i överensstämmelse med vår fjärde kompetensdomän,
team och teamarbete. Studenter ska efter sin grundläggande utbildning uppvisa förmåga till
lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper. Enligt IPEC (2011) innebär detta att
utveckla kompetens för att vara en lagspelare. Att kunna arbeta utifrån gemensamma
målsättningar och att kunna koordinera sitt eget arbete i förhållande till andras för att
undvika dubbelarbete och fel, att dela beslutsfattande och problemlösning. Kompetensen
innebär också att vara medveten om det ömsesidiga beroendet mellan dem som ingår i ett
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team, liksom det mikrosystem och organisation som teamet ingår i, inom sjukhuset eller
andra vårdenheter.
Enligt de nationella examensmålen ska studenten efter sin utbildning ha förmåga att
informera och undervisa olika grupper. Vår femte interprofessionella kompetensdomän,
lärande och pedagogiska processer har två övergripande mål. Dels ska studenterna utveckla
förmåga att förstå det egna lärandet och lärandet i sin grupp, såväl i basgruppen som i
samverkan med andra under klinisk verksamhetsförlagd utbildning och teamarbete.
Thistlethwaite (2012) talar om nödvändigheten att teamet måste förstå sitt eget lärande som
en nödvändig kompetens för att kunna förbättra och utveckla sitt arbete och därmed
kvaliteten i vården. Vi menar, att förstå och iscensätta också patienters lärande är en viktig
kompetens för teamet. Hult, Lindblad, Lindh Falk & Thörne (2009) har visat att
pedagogiska processer i vården i relation till patienter och anhöriga är vanligt
förekommande. Dock är de oftast oplanerade, oartikulerade och oreflekterade. Att visa
förmåga att informera och undervisa olika grupper betyder att kunna tillämpa ett
pedagogiskt förhållningssätt till patienter och involvera dem i teamets beslut och planering.
Det betyder också att den traditionella idén om kunskapsöverföring som förmedlande av
information överges till förmån för ett mer interaktivt förhållningssätt där patienters egna
behov, ansvarstagande och delaktighet stöds (Lee, Dunston & Fowler, 2012).
Vårt förslag till lärandemål för interprofessionell utbildning vid Hälsouniversitetet utgår
från Interprofessional Education Collaborative Expert Panel (2011) indelning av
interprofessionell kompetens i fyra domäner, 1) Etisk värdegrund för interprofessionell
praktik, 2) Roller och ansvarsområden, 3) Interprofessionell kommunikation, 4) Team och
teamarbete. Vi har också definierat en femte kompetensdomän, 5) Lärande och
pedagogiska processer. Dessa kompetensdomäner stämmer väl överens med nationella
examensmål för generiska färdigheter i högskoleutbildning. Förslaget till innehåll,
arbetsformer och examination av de interprofessionella momenten är utformat så att dessa
också ska stödja progression i utveckling av generiska färdigheter som definieras i de
nationella målen för de programspecifika inriktningarna. Bilaga 1 visar en sammanställning
över målens tänkta progression över tid inom de olika domänerna.

Pedagogisk ansats
Hur ska IPL iscensättas? Vilken pedagogisk ansats är bäst lämpad för att åstadkomma
interprofessionellt lärande? Reeves och medarbetare (2012) pekar på, i en översikt av
forskning om IPE, behovet av en interaktiv ansats till lärande för att uppnå
interprofessionell kompetens. Barr, citerad i Reeves et al 2012 har beskrivit olika interaktiva
ansatser som använts i IPE-sammanhang. Dessa benämns som ’exchange based’, det vill
säga ansatser som betonar dialog, till exempel seminarier; ’observation based’, det vill säga
gemensamma studiebesök hos patienter/klienter; ’action based’, som definieras som
problembaserat lärande; ’simulation based’, som innebär simulerad klinisk praktik;
’practice based learning,’ till exempel interprofessionell verksamhetsförlagd praktik; samt
e-learning, till exempel webbaserade diskussioner. Reeves och medarbetare understryker att
valet av en interaktiv pedagogisk ansats för IPE är avhängigt av de mål, deltagare och
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resurser som finns tillgängliga. Att kombinera flera av ansatserna kan leda till en
lärandemiljö som är mer motiverande och stimulerande för studenterna (Reeves 2012).
Problembaserat lärande (PBL)
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning enligt ett gemensamt didaktiskt/pedagogiskt
system och förhållningssätt, där PBL, integration av ämnen och tidig patientkontakt utgjort
fundamentala hörnstenar allt sedan starten 1986. Detta sätt att organisera utbildning är idag
välkänt, både i Sverige och internationellt, särskilt inom hälso- och sjukvården.
Förhållningssättet representerade från början ett nytänkande som haft stor betydelse för
utvecklingen av professionsutbildning. PBL infördes först i läkarutbildningen på McMaster
University i Kanada i slutet på 1960-talet. PBL har kommit att anses utgöra ett viktigt skifte
från det traditionella perspektivet på högre utbildning som betonat lärarens roll och
undervisningens metoder till ett perspektiv som prioriterar studenternas lärande (Boud &
Felletti, 1997).
Om man analyserar kunskapsbasen för PBL som pedagogiskt förhållningssätt ser man att
den vilar på flera vetenskapliga och teoretiska synsätt som kan beskrivas som en ökande
insikt över tid om hur studenters lärande kan förbättras. Utgångspunkterna var från början
pragmatiska och handlade om hur lärandet kan föras närmare tillämpningen av kunskap
genom införandet av verklighetsanknutna scenarier och en förändrad struktur av
utbildningsplanen (Barrows, 1985). Det finns också starka influenser av kognitiva teorier
och psykologisk forskning om funktionen hos människans minne och dess konsekvenser
för lärande (t ex Norman & Schmidt, 1992; Schraw, 1998). Fenomenografisk forskning om
lärande i högre utbildning (t ex Marton, Hounsell & Entwistle, 1984) har varit betydelsefull
för att förstå hur PBL som utbildningsdesign kan stödja djupinriktade förhållningssätt till
lärande. De pragmatiska, kognitiva och fenomenografiska perspektiven har också
kompletterats med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som betonar den sociala
dimensionen av lärandet, där mening konstrueras i samspel med andra (Savery & Duffy,
1995).
Den dominerande inriktningen i forskningsbaserade och teoretiskt grundade motiv för
PBL som ett tillämpat pedagogiskt tillvägagångssätt har handlat om studenters tänkande
och inlärningsprocesser, och vad som görs i form av pedagogiska arrangemang för att
stödja den sociala aspekten av lärande. I forskning om professionsutbildning och lärande
framhålls idag att den ensidiga inriktningen på kognitiva processer inte är tillräcklig för att
designa moderna professionsutbildningar på ett ändamålsenligt sätt för att möta framtidens
krav. Det är också nödvändigt att förstå hur de materiella arrangemangen påverkar och gör
lärande möjligt (Fenwick, 2010).
Det primära syftet med PBL är att förbättra kvaliteten på lärandet genom att sätta
studenten i centrum. En av de viktigaste orsakerna till att utforma och genomföra PBL i
läkarutbildningen var ursprungligen också att överbrygga klyftan mellan de prekliniska och
kliniska delarna av utbildningen (Barrows, 1985). Dahlgren (2009) beskriver de mest
betydelsefulla dragen och principen för PBL som en systematisk didaktik som betonar
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Delägarskap i lärandeuppgiften, det vill säga studenters egna frågeställningar och
självständiga lärande driver lärandet.
Kontextualisering av centrala begrepp, det vill säga teoretiska begrepp studeras i
meningsfulla och verklighetsanknutna sammanhang.
Interaktiv lärandemiljö, det vill säga studenter utvecklar kunskap i dialog med
varandra och med handledare.
Lärandet görs till ett kunskapsinnehåll i sig för att öka och stödja studenternas
medvetenhet om sitt eget lärande, det vill säga reflektion och meta-kognition
betonas.

Delägarskap i lärandeuppgiften
Att studenter formulerar egna frågeställningar för lärandet innebär att de delar ägandet av
lärandeuppgiften med läraren och med varandra. Det finns stöd för att en sådan
uppläggning bidrar till ett djupinriktat förhållningssätt, samt upprätthåller och förbättrar
motivationen för lärande hos studenter. På samma sätt finns stöd för att om studenter
saknar möjligheter att påverka innehållet i sina studier så uppmuntras ett ytinriktat
förhållningssätt, vilket är mindre gynnsamt för lärandet (Marton et al 1998).
I vår revision av de interprofessionella utbildningsmomenten vid Hälsouniversitetet ser vi
det som viktigt att behålla strukturen med lärande i mindre grupper, där de studerande
ansvarar för och driver sitt lärande utifrån egenformulerade mål. Arbetssättet är beskrivet
som en problematiserande, stegvis process. Från en gemensam avgränsning av vad
scenariot handlar om identifieras befintliga kunskaper och förhandsuppfattningar genom
en fri association. Härefter avgränsar och formulerar gruppen frågor för
informationssökande. I nästa steg transformeras informationen till kunskap genom
återkopplingen och tillämpningen på scenariot. Slutligen utvärderas gruppens lärande,
problemlösning och kommunikation genom reflektion. Modellen för bearbetning av
scenarier i basgrupper är välkänd och bör fortsatt vara en grundstomme i arbetssättet. Vi
menar också, att även andra arbetsformer som följer samma principiella förhållningssätt
bör användas för att skapa variation och flexibilitet för studenter och lärare. Se sidan 29 för
ett exempel på hur olika arbetsformer kan användas för att skapa en varierad
problembearbetningsprocess som gör det möjligt att alternera mellan professionsspecifika
och interprofessionella perspektiv.
Lärande i sammanhanget
I modern forskning om mänskligt lärande finns en allt större övertygelse om att lärande är
en kontextuell process där särdragen i sammanhanget i hög grad också bestämmer hur
människor lär (Lave & Wenger, 1991; Säljö, 2000). I PBL används verklighetsanknutna
scenarier som utgångspunkt för lärande. Skälet till detta är att stimulera studenterna till att
identifiera sina förkunskaper och skapa ett meningsfullt sammanhang som avser studentens
framtida yrkesverksamhet. Grundtanken är inte bara att lära sig om sammanhang och
användningsområden, utan också att lära genom att uppleva sammanhang (Dahlgren,
2009). Centralt för utbildningens design blir då hur relationen mellan ”exempel – princip”,
”princip – exempel” och ”exempel – exempel” ser ut. Genom att starta lärandeprocessen
genom scenarier tränar sig studenterna att urskilja relevanta aspekter som har betydelse för
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deras professionella perspektiv och förståelse. Scenarierna utgör på så vis exempel som ska
illustrera en princip eller teori. Lärandeprocessen i PBL rör sig således från exempel till teori
till skillnad från traditionella utbildningar som ofta utgår från en princip eller teori som sedan
illustreras med exempel. Mot bakgrund av pedagogisk forskning och teorier om lärande så är
uppläggningen att presentera teoretiska koncept som kan urskiljas genom sin relevans i sina
vanligaste sammanhang, en bättre strategi för att fördjupa studentens förståelse än en
föreläsningsbaserad utbildningsdesign där relevansen av de teoretiska begreppen kan vara
svårare att urskilja för studenten.
”Alla goda exempel är minst två” (Ference Marton, personlig kommunikation 2013-03-12).
Empirisk pedagogisk forskning visar hur variation i valet av exempel är avgörande för vad
som blir möjligt för studenterna att upptäcka. Variationsteorin beskriver hur vi tillägnar oss
nya innebörder genom att lägga märke till skillnader, snarare än att se likheter. Om hela
världen vore grön, skulle det inte vara möjligt för oss att urskilja färgen grön – den behöver
kontrasteras mot någon annan färg. Variationen är en nödvändig förutsättning för att man
ska kunna urskilja principen som exemplen skulle illustrera (Marton & Booth, 2000). En
viktig slutsats av detta för lärare som konstruerar utgångspunkter för studenters lärande i
PBL är att scenarierna bör konstrueras så att de innehåller flera exempel på samma
företeelse, så att studenterna får hjälp att urskilja de aspekter som är relevanta och se dem i
jämförelse. Relationen mellan ”exempel och exempel”, det vill säga hur konstellationen av
exempel eller scenarier ska vara uppbyggd, är mindre utforskad, men blir också en fråga
som får stor betydelse i relation till de kompetenser och mål som utbildningen ska leda
fram till. Vad ska studenterna åstadkomma, vad ska de lägga märke till, genom de scenarier
som väljs inom ramen för ett innehållstema eller kurs? På sidan 32 ger vi ett exempel på
hur kontrastering används som utgångspunkt för lärande.
Lärande genom social interaktion och meta-kognition
I PBL betonas att studenterna ska verbalisera och utveckla sin kunskap. Den
grundläggande arbetsformen är basgruppen, där 6-8 studenter arbetar tillsammans i en
grupp med en handledare. Gruppens storlek är av betydelse för att åstadkomma goda
möjligheter för interaktion mellan deltagarna och 6-8 är ett optimalt antal. Forskning om
gruppers psykologi visar att med större grupper blir utrymmet för inflytande och
interaktion mindre för den individuella deltagaren vilket kan leda till att det personliga
engagemanget minskar. Forskningen visar också att minst lika avgörande för gruppens
arbete och process är den uppgift som gruppen har. En grupps prestation bestäms av tre
faktorer, a) uppgiftens krav, b) resurserna i gruppen och c) grupprocesserna (Steiner, 1972,
i Hammar Chiriac 2009). Gruppdiskussionerna i PBL, där de studerande själva ska klargöra
sin förståelse och identifiera ytterligare lärandebehov, anses vara viktiga för att utveckla
förmågan att självständigt formulera, syntetisera och värdera kunskap. Självstyrt lärande har
beskrivits som förmåga att formulera inlärningsmål, identifiera resurser för lärande, välja
relevanta och lämpliga strategier för lärande och utvärdera resultatet av lärandet (Knowles,
1975; Zimmerman, 1990). Lärarens roll ändras i denna arbetsform från den traditionella
rollen som föreläsare till att agera som handledare med primär uppgift att stödja
studenternas lärande.
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Sammansättningen av IPE-grupper förutsätter att flera professioner är närvarande. Det är
en fördel, menar Reeves och medarbetare, med en jämn fördelning av olika professioner
för att undvika dominansförhållanden. Att hålla ihop grupper över längre tid ses också
som gynnsamt för att utveckla interaktionen i gruppen. IPE-grupper som hålls ihop över
kortare tid och som byter medlemmar oftare, ställer större krav på handledarens
kompetens. Reeves och medarbetare (2012) har sammanfattat de krav på
handledarkompetens för IPE som förts fram i litteraturen. Enligt litteraturgenomgången
bör IPE-handledare ha erfarenhet av interprofessionellt samarbete, djup förståelse av
interaktiva lärandemetoder, kunskap om gruppdynamik, entusiasm för interprofessionellt
lärande och samarbete, ha självförtroende att arbeta i interprofessionella grupper, kunna
vara rollmodell, kunna spegla kollaborativt lärande samt vara flexibel i relation till olika
grupper.
Lärandet stöds genom handledarens förhållningssätt, frågor och interventioner som avser
att utmana studenterna att kritiskt granska sin kunskap, sina källor och sitt samarbete när de
formulerar mål för sitt lärande och när de diskuterar sin nyvunna kunskap. Detta ses som
ett sätt att göra lärandeprocessen tillgänglig för reflektion så att studenterna ska kunna
utveckla och förbättra sin förmåga till lärande. Den odiskutabla betydelsen av att reflektera
över sitt eget tänkande och handlande har tydligt påpekats av flera författare (t ex Schön,
1987; Schraw 1998). En basgrupps uppgift är krävande och det blir därför viktigt att
gruppstorleken inte överstiger det rekommenderade antalet 6-8 deltagare.
Dahlgren (2009) menar att lärandet också kan beskrivas som en social process, där
medlemmar av en gemenskap av lärande diskuterar och klargör innebörden av fenomen
och problem i sin praktik. I detta avseende kan reflektion individuellt eller i grupper över
ett precis avslutat lärande ses som en process som liknar vad som händer i en grupp inom
sjukvården när den utvärderar vad den har åstadkommit exempelvis under en arbetsdag.
Att använda PBL för att uppnå interprofessionella kompetenser framstår mot bakgrund av
litteraturgenomgången som en fruktbar pedagogisk ansats (Dahlgren, 2009; Reeves et al
2012). Det blir i den praktiska iscensättningen viktigt att såväl formella som informella
inlärningssituationer utformas för att underlätta det ömsesidiga samspelet mellan
medlemmarna, oavsett om det gäller professionellt eller interprofessionellt lärande. En
slutsats vi drar är att PBL fortsatt är en robust och lämplig ansats för IPE i
Hälsouniversitetets utbildningar. Vi ser också, att det för framtiden är viktigt med
kompetensutveckling och stöd för fakultetens lärare så att de kan variera sin undervisning
inom ramen för ett problembaserat förhållningssätt. En pedagogiskt medveten lärarkår,
som ser PBL som en princip snarare än som en procedur, är en nödvändig förutsättning
för att pedagogiken och kvaliteten i utbildningen ska utvecklas ytterligare.

Organisation och administrativt stöd
Beträffande frågan om när IPE bör införas, visar forskningen att nybörjarstudenter ofta har
en stark identifikation med sitt eget professionsval samtidigt som beredskapen för IPE
minskar över tid. Nybörjarstudenter har ofta även stereotypa uppfattningar om vad det
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egna och andras professionella område innefattar, varför IPE tidigt kan motverka att dessa
stereotypiska uppfattningar cementeras. Å andra sidan finns studier som hävdar att IPE
sent i utbildningen ger bättre resultat, eftersom studenter då har en klarare uppfattning om
vad det egna perspektivet innebär. Reeves och medarbetares (2012) slutsats är att IPE bör
införas tidigt, återkomma regelbundet och göras uthålligt över tid. Detta är också den
ståndpunkt som gruppen företräder. Vi menar också, att det finns en risk att en
nedskärning av den gemensamt organiserade interprofessionella utbildningen från
nuvarande elva veckor till åtta veckor inte är tillräckligt för att utveckla den nödvändiga
kompetensen. Det är därför viktigt att de enskilda programmen rekommenderas att
utnyttja alla naturliga möjligheter till interprofessionella aktiviteter och möten mellan
studenter i sin planering av utbildningen utöver de förslag vi ger här (t ex under VFU).
Gruppen har inte kunnat utforma ett förslag som omfattar endast åtta veckor. Vårt förslag
är istället att fördela nio heltidsveckor för interprofessionella moment så att tre veckor
ligger under år 1 för samtliga utbildningar (med ett undantag), tre veckor under termin 3-6
och tre veckor under utbildningarnas sista år. Undantaget är kandidatprogrammet i
Medicinsk biologi, som med anledning av sin mer teoretiska inriktning enbart deltar under
IPL I. Tidpunkten för de interprofessionella momentens genomförande är medvetet vagt
uttryckt eftersom de olika grundutbildningarna har olika längd och olika innehåll, samma
interprofessionella moment kan passa bra på olika terminer för programmen. Vår tanke är
att öka flexibiliteten i genomförandet. Vi har arbetat med tre principer för att åstadkomma
detta:
1. Flexibilitet beträffande intensitet – interprofessionella moment kan även ske på
halvtid och varvas med programspecifikt innehåll.
2. Flexibilitet beträffande program – alla program måste inte integreras samtidigt,
minst två bör delta för att åstadkomma interprofessionellt lärande.
3. Flexibilitet beträffande deltagare – progression i lärandemålen innebär att studenter
på olika terminer i sina respektive program kan delta
Ledning, styrning och administration
I fakultetens direktiv för översyn av programintegrationen ingick uppgiften att utreda
möjligheter och konsekvenser av att förändra organisationen av programintegrationen till
en kurs på en institution istället för ett programövergripande utbildningsmoment på
fakultetsnivå.
Hälsouniversitetet i Linköping är ett internationellt känt och erkänt exempel på hur man
har lyckats uppnå en hållbar organisation för interprofessionell utbildning.
Linköpingsmodellen har varit och är fortsatt en viktig föregångare och förebild för hälsooch sjukvårdsutbildningar internationellt. Vid en eventuell förändring av organisation,
ledning och styrning är det därför viktigt att noga överväga konsekvenserna.
Den nuvarande organisationen innebär en tydlig signal utåt att Hälsouniversitetets
fakultetsledning står för ett gemensamt pedagogiskt ställningstagande som man ger en
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särskild betoning genom att organisera innehåll och undervisning i interprofessionella
utbildningsinslag som en gemensam, fakultetsövergripande verksamhet. Detta är unikt och
ett lysande särdrag i Hälsouniversitetets varumärke. Det är viktigt att se förbi rent
administrativa eller byråkratiska skäl som grund för att förändra organisationen. I stället
menar vi att man ska slå vakt om och bevara de unika förutsättningar som skapats genom
att Hälsouniversitetet på ett tydligt sätt tar ansvar och synliggör den pedagogiska strategin
och visionerna för Hälsouniversitetets utbildningar.
Direktivet innebar också att undersöka hur man kan utforma IPL som en egen kurs med en
egen kursbudget. Samtliga program ser nackdelar med att anordna IPL-momentet som en
kurs, inte minst ur ett studentadministrativt perspektiv. Pedagogiskt sett sänder det en
signal om att interprofessionella utbildningsinslag är någonting skilt från det
programspecifika och därmed underordnat. I vårt förslag driver vi ställningstagandet att
interprofessionell kompetens är en integrerad del av den professionella kompetensen, och
därmed menar vi att IPL bör vara en integrerad del i de programspecifika kursplanerna och
därmed inte blir något som ligger utanför eller utöver. Lärandemålen för varje moment i
IPL (I, II, III) bör finnas förtryckta på den kursplan som gäller för den termin där IPLmomentet förekommer och examineras under särskild provkod i samband med
programspecifik examination. Se sidan 36 för vidare utveckling av förslag kring
examination.
Ett förslag som skulle tillgodose dels en fakultetsövergripande styrning och en samtidig
förstärkning av områdets utveckling är skapande av en tematisk organisation och styrning
för IPL. Lämpligtvis används begreppet Tema IPL. En sådan organisation av ansvaret
underlättar överblick och samsyn beträffande genomförandet på de olika programmen. Det
tematiska arbetssättet gör att utvecklingen av IPL- momenten får en tydlig progression
över terminerna och utgör en sammanhållen helhet.
Vi föreslår en operativ styrgrupp för temagruppen, som ska arbeta strategiskt för att
utveckla IPL i nära samarbete med prodekanen för utbildning och med forskargruppen i
medicinsk pedagogik. Temagruppen ska ha representation från varje
grundutbildningsprogram. Mot bakgrund av att lärande och pedagogiska processer
identifierats som en av de interprofessionella kompetensdomänerna kan kopplingen till
forskargruppen i medicinsk pedagogik vara en styrka för att trygga god
forskningsanknytning och kompetensutveckling för de lärare som rekryteras.
Temagruppsansvarig för IPL bör vara anställd av fakulteten och samverka med
programansvariga. Ansvarig för Tema IPL bör även delta som ordinarie ledamot i
grundutbildningsnämnden.
De interprofessionella utbildningsmomenten är en administrativt krävande verksamhet.
Man bör undersöka om det genom att införliva och samordna resurser för administration
med en institutions befintliga administrativa resurser kan innebära vissa positiva
synergieffekter och effektivitetsvinster. Man bör också förstärka administrationen av de
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interprofessionella momenten med lämpliga informationsteknologiska (IKT) verktyg som
underlättar planering.
Lärarintroduktion och fortbildning
Genom en temaorganisation överförs operativa frågor som rekrytering av lärare till
temagruppen. Tema IPL kommer att behöva rekrytera kompetenta, intresserade och
engagerade lärare från flera institutioner. Vi ser det som mycket viktigt att de lärare som
undervisar i programspecifika moment också engageras i interprofessionella moment. Detta
för att understryka att den interprofessionella utbildningen är en del av programmen och
inte någonting externt som någon annan än programmets lärare har hand om. De lärare
som ska vara verksamma inom IPL ska få möjlighet till pedagogisk kompetensutveckling,
för att säkra kvalitet i handledningen. Kompetensutvecklingen kan genomföras som en
formell kurs i IPL och organiseras via Didacticum. Man bör också pröva möjligheten att
införa ett fakultetsinternt mentorssystem, så att mer erfarna IPL-handledare kan åta sig nya
IPL-handledare som adepter.
Användande av lärplattform
Med den förändrade organisationen av de interprofessionella momenten följer att
introduktion av LiU:s lärplattform kommer att ske programspecifikt. En viktig del av den
interprofessionella kompetensen är att kunna använda informatik och modern teknologi i
sin kommunikation. Det system som används bör också möjliggöra effektiv planering för
studenterna, så att de till exempel kan hitta varandra under verksamhetsförlagd utbildning
där naturliga möten för interprofessionella uppgifter kan genomföras. Användande av en
lärplattform är en arbetsform som tränar kommunikation via digitala medier och som bör
utnyttjas i utformningen och genomförandet av lärandeuppgifter. En förberedande
gruppdiskussion online kan följas upp med seminarium face-to-face, eller tvärtom. För att
stimulera ett flexibelt lärande är det viktigt att skapa möjligheter för att föra teori och
tillämpning närmare varandra, så att man också får möjlighet att teoretisera kring praktiska
upplevelser. Enskilda lärandeuppgifter under verksamhetsförlagd utbildning kan
presenteras och följas upp i ett webinarium tillsammans med studenter och lärare som
befinner sig på annan ort.
Introduktion av grundläggande informationskompetens
Att kunna söka, samla och värdera information är centrala generiska förmågor som betonas
i de nationella examensmålen och undervisning i bibliotekskunskap tidigt är en viktig grund
för PBL. Vårt förslag till revision av de interprofessionella utbildningsmomenten innebär
att IPL inte startar förrän andra hälften av första terminen av utbildningarna. Introduktion
av grundläggande informationskompetens bör ske för samtliga studenter under den första
halvan av terminen och kan genomföras som samläsning.
Utformning av studiehandledningar
Gruppen föreslår att frågan om utformningen av en enhetlig layout för studiehandledningar
för Hälsouniversitetets utbildningar hänskjuts till Grundutbildningsnämnden. En
studiehandledning är inte ett juridiskt dokument på samma sätt som en kursplan och
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behöver inte formellt fastställas. Det innebär en större frihet för de undervisande lärarna att
utforma studiehandledningarna som ett stöd för lärande. Det kan bland annat innebära att
tydliggöra kursens idé, lärandeuppgifter, schema och examination. Utformningen bör vara
sådan att studiehandledningen inte kan förväxlas med kursplanen. Studiehandledningen får
heller inte lägga till lärandemål utöver dem som angetts i kursplanen.
Samspel mellan utbildning, forskning och innovation
Gruppen har framför allt koncentrerat arbetet med revisionen på att skapa en nära
koppling mellan utbildning och forskning. De interprofessionella lärandemålen är
förankrade i internationell forskning om IPL. Vi har också föreslagit en ledning och
styrning av verksamheten genom inrättandet av en ny styrgrupp och temagrupp, som ska
arbeta i nära samarbete med forskargruppen i medicinsk pedagogik. Förslaget till
förändring av organisationen av de interprofessionella momenten i sig kan ses som en
innovation inom utbildningsplanering för IPL, såväl i Sverige som internationellt. Vi
föreslår också att ett uppföljande forskningsprojekt startas som studerar den förändrade
uppläggningens effekter på organisation och lärande, förslagsvis via samarbete med
internationella forskare i medicinsk pedagogik.
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Introduktion och utveckling av Hälsouniversitetets
integrerade utbildningsmoment
I följande tre avsnitt beskriver vi gruppens förslag till hur ”integration mellan studenter,
lärare, ämnen och teori-praktik kan introduceras och utvecklas longitudinellt och med
ökande progression inom professionsutbildningarna, och hur interprofessionella moment
omfattande totalt nio veckor bör genomföras samt på vilken/vilka nivå/er inom respektive
utbildning”. Tre perioder av interprofessionell utbildning (IPL I, II och III) om vardera tre
veckor beskrivs utifrån idé, förslag till innehåll, lärandemål, arbetsformer och förkunskaper.
Lärandemålen är förenklade utifrån den mer detaljerade redogörelsen i bilaga 1.

IPL I: Professionalitet i hälso- och sjukvården
Idé
I den befintliga utformningen av interprofessionella moment under termin 1 har innehållet
hittills definierats som ”Hälsa, Etik och Lärande”. Dessa områden kommer fortsatt att
utgöra innehåll, men med nya förtecken. I vårt förslag till nytt interprofessionellt
curriculum vid Hälsouniversitetet ger vi ökad tyngd till kompetensdomänerna både som
mål och som innehåll. Studenterna ska tillägna sig interprofessionella kunskaper,
färdigheter och förmågor genom att ta del av och kritiskt granska teoretiska grunder och
evidens för IPE, själva utöva, kommunicera och reflektera över interprofessionellt
samarbete samt utveckla en gemensam värdegrund för arbete i hälso- och sjukvården. I en
gemensam värdegrund ingår också etablerande av en humanistisk människosyn och en
holistisk hälsosyn. I starten av utbildningen finns naturligt inga etablerade professionella
perspektiv som kan mötas eller brytas, utan principen för lärandet har varit att skapa
likheter snarare än att urskilja olika perspektiv.
Vi menar att det är centralt att den interprofessionella identifikationsprocessen startar
parallellt med den professionella. Vi menar att denna process kan starta programspecifikt
på en övergripande nivå för att skapa en helhetsbild redan från starten av utbildningen. För
att urskilja det egna professionella kunskapsfältet är det nödvändigt att kontrastera det mot
andra professionella kunskapsfält.
IPL I genomförs under första terminen och omfattar totalt tre veckor. För att möjliggöra
deltagande för kandidatprogrammet i medicinsk biologi som har integration med teknisk
fakultet under termin 1, föreslår vi att studenter från programmet deltar under termin 2
istället för under termin 1. Vi föreslår att samtliga studenter ska introduceras gemensamt till
universitetsstudier genom samläsning en heldag där IPL presenteras och att genomförandet
av det första interprofessionella momentet senareläggs till andra hälften av terminen
(tabell 2). IPL I fortsätter med en veckas studier på helfart (v 13) för att skapa introduktion
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och förtätning kring innehåll och arbetsformer kring IPE. Helfartsveckan följs av fyra
veckor på halvfart (v14-17), då studenterna växlar mellan programspecifika och
interprofessionella studier. På så vis sträcker sig de interprofessionella
utbildningsmomenten över fem veckor. En längre utsträckning i tid gynnar lärandet på så
sätt att det möjliggör bättre förutsättningar för fördjupning och reflektion än mer
komprimerade studier på kortare tid. Vi föreslår också att de lärare som arbetat som
basgruppshandledare under de första programspecifika veckorna följer med som
basgruppshandledare in i IPL I. Detta för att skapa kontinuitet för studenterna och för att
understryka att professionsspecifika och interprofessionella studier är två sidor av samma
mynt, och inte något separat eller extra pålägg.
Tabell 2. Förslag till övergripande planering av innehåll för IPL I
v.1
Samläsning
Heldag

Intro till
Univ. stud
PBL
IPL

v. 2-12
Programspecifika studier

Lära PBL
Professionsorientering
Bibliotekskunskap

v.13
IPL helfart

Fördjupa
PBL
IPL
domäner
som
kunskapsfält

v.14-17

v.18-20

IPL halvfart

Programspecifik
examination

Programspecifika
studier halvfart

IPL examination

Gemensam
utgångspunkt
hälsoperspektiv på
folksjukdom
Urskilja olika
professionsfokus

IPL mål
examineras via
portfolio som
bedöms i
samband med
program- specifik
examination

Lärandemål
Efter avslutat moment förväntas studenten kunna:
Kunskap	
  och	
  förståelse	
  
• beskriva och förklara etiska resonemangsmodeller, yrkesetiska koder och
kompetenser för interprofessionellt samarbete,
• identifiera huvuddragen inom lagstiftningen som reglerar hälso- och sjukvården
(samt socialtjänsten) samt känna till målen och intentionerna med dessa
verksamheter,
• identifiera det egna kommande professionella kunskapsfältet och urskilja olika
professionella roller inom hälso- och sjukvården,
• beskriva och förklara teoretiska perspektiv på gruppdynamik, lärprocesser och
kommunikationsmönster i grupper
Färdighet	
  och	
  förmåga	
  
• ur ett mångfaldsperspektiv tillämpa ett respektfullt och ansvarstagande
förhållningssätt i den egna basgruppen,
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identifiera olika roller i den egna basgruppen,
visa förmåga till aktivt lyssnande, konstruktiv återkoppling och ett gemensamt
språkbruk i samarbete med andra studenter
• diskutera, kritiskt granska och utvärdera perspektiv på lärande i den egna
lärandegruppen,
	
  
Värderingsförmåga	
  och	
  förhållningssätt	
  
• reflektera över egna värderingar och förhållningssätt i samarbete med studenter
från olika program,
• värdera betydelsen av en holistisk och humanistisk människosyn i mellanmänskliga
möten, och
• motivera betydelsen av tydlig kommunikation i den egna lärandegruppen.
•
•

Innehåll
Innehållet i IPL I handlar om professionalitet i hälso- och sjukvården. Studenterna ska lära
med, om och av varandra för att identifiera professionellt kunskapsfält i relation till
folksjukdomar och etisk värdegrund för arbete inom hälso- och sjukvården, börja
identifiera roller och träna kommunikation. För att förvärva kunskaper inom de olika
domänerna utformas scenarier med innehåll som till exempel handlar om hälsa och de
vanligaste folksjukdomarna. Alla de olika domänerna för interprofessionell kompetens är i
fokus på en översiktlig nivå under IPL I.
Undervisning/Arbetsformer
Basgrupper med datorbaserade utgångspunkter, EDIT-scenarier (Educational
Development by Information Technology) och/eller fallmetodik (Case-scenarier),
föreläsningar, seminarier och dokumentation för portfolioexamination. Nedan ger vi ett
exempel på hur arbetsformerna kan varieras för att växla mellan professionsspecifika och
interprofessionella perspektiv.
Fas I: Ett scenario introduceras i programspecifika basgrupper som arbetar enligt
problembaserat lärande och tillämpar ett problemsökande, undersökande och
litteratursökande arbetssätt som förberedelse för fas II.
Fas II: Lärare från olika program leder en workshop tillsammans. Studenterna grupperar sig
i interprofessionella grupper (IP-grupper). Korta interaktiva dialogföreläsningar ges för att
ge bakgrund/problematisera/resa frågor som inspel till diskussioner i IP-grupperna, som
ska använda kunskapen från Fas I för att belysa problemet och urskilja eget/andras
professionella perspektiv. Dialogen med lärarna kan också göras med hjälp av IT-verktyg.
Fas II avslutas med formulering av fördjupande frågeställningar kring seminariet.
Fas III: Frågeställningarna från fas II belyses genom tillämpning i ett case-seminarium för
samtliga studenter vilket leds av en IP-grupp. Alla IP-grupper ska vara beredda att leda
seminariet och att ge feedback till den grupp som blivit utsedd att leda seminariet.
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Professions	
  
basgrupp	
  

IP	
  workshop	
  

Caseseminarium	
  

Fig. 2 Förslag till variation av arbetsformer för att växa mellan professionsspecifika och
interprofessionella perspektiv
Förkunskaper 	
  
Under den programspecifika delen före IPL I behöver studenterna studera sin egen
kommande profession vad gäller professionens huvudområde, etisk kod mm för att ha med
sig denna kunskap in i den interprofessionella delen. Studenterna bör också ha genomgått
bibliotekskunskap för grundläggande informationskompetens för att kunna fortsätta
utveckla förmåga att inhämta, värdera och kritiskt tolka relevant information, samt kunna
demonstrera ett kritiskt förhållningssätt till olika informationskällor och eget lärande.
Studenterna ska också under de programspecifika veckorna ha fått introduktion till PBL
och tränat tillämpning av detta i basgrupper inom det egna programmet.

IPL II: Med patienten som gemensam utgångspunkt
Idé
Vårt förslag för IPL II innebär en förändring av innehållet jämfört med HEL2, som idag
fokuserar på planering och genomförande av förbättringsprojekt i vården., ett innehåll som
finns med såväl som lokalt mål för samtliga utbildningar som ett förväntat studieresultat för
såväl sjuksköterskor som läkare Argumenten för att flytta förbättringskunskap till
programspecifika moment är dels studenters utvärderingar. Det har varit svårt för dem att
urskilja hur olika professioners kunskap samverkar. Även om studenternas utvärderingar
har blivit bättre sedan HEL2 först infördes, finns också argument att tiden för
genomförande är alltför kort för att se effekter av förbättring. Ytterligare argument som
förts fram i diskussioner med fakultetens lärare är att förbättringskunskap måste anpassas
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till att studenterna är på grundnivå och att genomförandet som det ser ut i dag i HEL 2
ställer för höga krav på studenterna.
Det betyder inte att förbättringskunskap föreslås försvinna som innehåll och mål i
utbildningarna, tvärtom, kompetens i förbättringskunskap är viktiga nationella examensmål
för blivande läkare och sjuksköterskor, samt betonas även i Hälsouniversitetets lokala mål
för samtliga program. Vi föreslår att man prövar en förändrad organisation där
genomförande av praktiska förbättringsprojekt ingår i exempelvis
specialistsjuksköterkseutbildning och masterutbildning. I IPL II tas patienten som
gemensam utgångspunkt för att träna att urskilja professionella perspektiv, diskutera etiska
dilemman och kvalitet i vården samt börja förstå hur specifika kompetenser samverkar.
Studier av kvalitetsarbete under IPL II genomförs teoretiskt och reflekterande utifrån
kvalitetsregister i relation till de fallbeskrivningar som är aktuella. Gruppens förslag är att
IPL II genomförs under tre helfartsveckor i mitten av utbildningarna, förslagsvis under
termin 3-5 beroende av utbildningsprogram. Här ska studenterna studera och träna att se
sina respektive professionella kunskapsbidrag i kontrasterande situationer som rör
interprofessionella samarbeten kring patienter och närstående. För att förvärva fortsatta
kunskaper inom de olika domänerna (etisk värdegrund, roller och ansvarsområden,
interprofessionell kommunikation, team och teamarbete samt lärande) utformas scenarier
med innehåll som är relevant för samtliga program som deltar i IPL II. Således kommer
de olika domänerna för interprofessionell kompetens i fokus även under IPL II.
Studenterna ska arbeta med kontrasterande scenarier då det hjälper dem att urskilja de
aspekter som är relevanta och se dessa i jämförelse med varandra. Vi föreslår att momentet
läses på helfart och koncentrerat under tre veckor. Det är viktigt att schemaläggningen inte
krockar med den termin som läser IPL I, varför IPL II kan ligga i början av terminen för
dem som ska läsa detta moment.
Lärandemål
Efter avslutat moment förväntas studenten kunna:
Kunskap	
  och	
  förståelse	
  
• urskilja och beskriva gemensam etisk värdegrund i relation till interprofessionell
samverkan med patienter och närstående,
• identifiera ansvarsområdet för den egna professionen och hur yrkesrollen
interagerar och samverkar med andra professionella aktörer,
• beskriva informatikens betydelse för den diagnostiska processen och teamets
samarbete i vårdens genomförande,
• identifiera faktorer som påverkar utveckling av teamarbete i hälso- och sjukvården
och vad som kännetecknar välfungerande team,
• exemplifiera och problematisera teoretiska utgångspunkter för patienters lärande i
hälso- och sjukvården.
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Färdighet	
  och	
  förmåga	
  
• tillämpa grundläggande etiska värderingar och förhållningssätt i relation till hälsooch sjukvårdens sekretesskrav i interprofessionellt samarbete,
• agera utifrån den egna yrkesrollen och urskilja dess bidrag i samarbete med andra
yrkesgrupper,
• beskriva, analysera och värdera kommunikationsprocesser och gruppdynamik i
samarbete med andra yrkesgrupper,
• använda och analysera olika verktyg för kommunikations och
informationsöverföring i interprofessionellt samarbete inom hälso- och sjukvården
i samarbete med andra professioner,
• analysera och utvärdera lärande i interprofessionellt samarbete.
Värderingsförmåga	
  och	
  förhållningssätt	
  
• analysera och värdera etiskt förhållningssätt i relation till interprofessionell
samverkan och patienter,
• värdera eget och andras professionella ansvarsområden i yrkesutövningen
• motivera betydelsen av anpassning av kommunikation och språkbruk till patienter,
närstående och olika professionella grupper, och
• demonstrera insikt om relationen mellan eget och andras professionella
ansvarsområden i teamarbetet.
Innehåll
Exempel på innehåll i ett kontrasterande scenario:	
  
Stroke: Studenten möter äldre strokepatient under fyra tidpunkter, på akuten, på avdelning,
i hemmet och en tid efter hemgång. Viktigt att fallet handlar om strokepatienten och inte
stroke.
Olycka med hjärnskada: Studenten möter patient, ung kvinna 20 år under två tidpunkter,
på akuten och på IVA. Patienten är medvetslös och avlider på avdelningen. Patienten kan
vara donator alternativt att felbehandling skett och att detta föranleder en intern utredning
om var vården har brustit.
Undervisning/Arbetsformer
Basgrupper med EDIT-scenario
Färdighetsträning på Clinicum
Föreläsningar
Seminarium
Portfolio
Studenterna arbetar i interprofessionella basgrupper utan handledare. På Clinicum ska olika
praktiska moment som är relaterade till basgruppsfallen tränas. Studenterna övar på
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varandra men också med standardiserade patienter, träningsdockor mm. Genom att öva på
varandra får studenterna också upplevelsen av att vara patient. Studenterna ska ha tillgång
till dator med patientjournalsystemet Cosmic och EDIT under sitt arbete både i basgrupp
och under färdighetsträning. För att underlätta logistiken och att träna sina roller samt
teamarbete, kan studenterna själva planera sin tid genom att vid ett och samma tillfälle få
samtliga uppgifter som ska genomföras under IPL II. De kanoch själva bestämma i vilken
ordning uppgifterna genomförs. De ska ha tillgång till handledning under basgruppsarbete
och färdighetsträning. IPL II kan avslutas med ett symposium där studenterna diskuterar
de två fallen och att en grupp närmare granskar en annan grupps arbete.
Förkunskaper
Generella kunskaper inom domänerna (etisk värdegrund, roller och ansvarsområden,
interprofessionell kommunikation, team och teamarbete samt lärande), som identifierats
under IPL I. Dessutom behövs professionsspecifika förkunskaper i relation till de scenarier
som utformas under IPL II.
Tabell 3. Exempel på kontrasterande sammanhang, arbetsformer och innehåll för IPL II
Händelsen på
Akuten

Händelsen på
avdelningen
Rehab/stöd

Händelsen vid
hemsjukvård

Basgrupp

Fokus på patient,
närstående

Hemsjukvård och
rehabilitering för
strokepatienten.

Föreläsning

Dokumentation

Ung kvinna avlider på
IVA och
strokepatienten blir
bättre. Anmälan om
varför patient avlidit –
felbehandling. Etik,
donation, avsluta
respiratorbehandling.
Krisreaktion,
vårdprioriteringar och
kvalitetsregister

Färdighetsträning

Dokumentation,
undersökningar av
patient och
kommunikation i
team.

Kommunikation,
provtagning,
laboratorieanalyser.
Teamrond
Dokumentation och
rapportering
Färdighetsträning,
exempelvis talträning,
förflyttningar, matning
och ergonomi

Teamrond,
bostadsanpassning,
hemanalyser,
rehabilitering i
hemmiljö och
läkemedelshantering

Hemsjukvård och
rehabilitering samt
egenvård.
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IPL III: Professionella perspektiv i samverkan
Idé
Kliniska undervisningsavdelningar (KUA) är sedan länge en viktig interprofessionell
verksamhet vid Hälsouniversitetet som har fått genklang och efterföljare på många
lärosäten, både i Sverige och internationellt. Vi ser det som viktigt att bygga ut och
utveckla denna verksamhet för framtiden. Studenters erfarenheter av KUA är generellt
positiva, samtidigt som de interprofessionella momenten behöver stärkas så att studenterna
tydligare kan urskilja sina specifika professionella bidrag i relation till andras. Lindh Falk et
al (2013) visar i sin studie av studenters erfarenheter av lärande på KUA att det sätt som vi
beskriver de förväntade lärandemålen för placeringen på klinisk undervisningsavdelning
idag till viss del skyms i det gemensamma omvårdnadsarbetet. Detta orsakar en konflikt i
relation till studenternas praktiska förståelse av sin kommande yrkesutövning och är något
som återkommer i deras utvärderingar. Lindh Falk’s studie visar att planeringen av
utbildningens sociala och materiella arrangemang påverkar förutsättningarna för vilket
lärande som blir möjligt. Det finns en potential för utveckling av KUA så att dess
verksamheter stämmer bättre överens med vad som ska uppnås.Vi föreslår att den tredje
perioden av IPL omfattar tre veckor på helfart i slutet av utbildningarna, där de studerande
deltar som nästan-färdiga-professionella. IPL III ska innehålla träning av interprofessionellt
teamsamarbete i en praktisk verksamhetskontext. Det ska vara studentdrivna verksamheter
med patienter och närstående, där professionella perspektiv bryts och studenter i
samverkan lär om vårdens fulla komplexitet.
IPL III ställer också krav på kvalificerad handledning av professionella yrkesutövare som
även har interprofessionell kompetens. Handledarna i IPL III bör därför ha nära kontakt
med Temagruppen för IPL. Undervisningsavdelningarna (KUA) bör finnas kvar, men för
att möta behoven för framtidens hälso- och sjukvård, liksom det ökade antalet studenter
menar vi att man också bör utvidga verksamheten till andra arrangemang än slutenvård.
Dessa verksamheter kan till exempel vara inom primärvård (här finns tidigare erfarenheter
inom Hälsouniversitetet från försök med studentmottagning som bör tas tillvara). Man bör
också utreda möjligheten att samverka med kommunerna för att utveckla studentdrivna
verksamheter inom till exempel äldrevården. Möjligheten att införa IPL III på andra platser
än i Linköping, till exempel Norrköping och Jönköping bör också utredas. Nya
verksamheter som till exempel livsstils- eller äldremottagning, eller i verksamheter där olika
konstellationer av specifika kompetenser, till exempel logopeder eller biomedicinska
analytiker, kan tillvaratas i samverkan bör övervägas. Det är viktigt att beakta hur vi
arrangerar och möjliggör för ett interprofessionellt lärande också i slutet av utbildningarna.
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Lärandemål
Efter avslutat moment förväntas studenten kunna:
	
  
Kunskap	
  och	
  förståelse	
  
• redogöra för hälso- och sjukvårdens värdegrund i relation till
yrkesetiska koder och interprofessionell samverkan,
• argumentera för och motivera strategier för information och kommunikation
utifrån gällande regelverk,
• relatera den egna professionella kunskapen till teamets gemensamma
kunskap för att identifiera, formulera och lösa problem i teamarbetet.
Färdighet	
  och	
  förmåga	
  
• agera med hänsyn till relevanta etiska aspekter i interprofessionellt
samarbete med patienter och närstående,
• kritiskt granska det egna och andras professionella roller och
ansvarsområden för säkerhet, kvalitet och effektivitet i arbetet,
• demonstrera förmåga till aktivt lyssnande och konstruktiv
återkoppling till andra yrkesgrupper och till patienter,
• visa förmåga att självständigt muntligt och skriftligt kommunicera
information, problem och lösningar i interprofessionell
yrkesutövning,
• visa förmåga att i ett interprofessionellt team bedöma, genomföra
och utvärdera ett effektivt och säkert patientcentrerat arbete,
• argumentera för betydelsen av ett hälsofrämjande förhållningssätt
samt patienters och närståendes delaktighet i pedagogiska processer i
avsikt att åstadkomma förändrade levnadsvanor.
	
  
Värderingsförmåga	
  och	
  förhållningssätt	
  
• demonstrera ett etiskt och patientcentrerat förhållningssätt i
interprofessionellt samarbete,
• demonstrera ett aktivt förhållningssätt för att överbrygga barriärer för
effektivt och patientcentrerat teamarbete, och
• kritiskt värdera teamets lärande och stöd till patienters lärande.
Innehåll
För att förvärva fördjupade kunskaper inom de olika domänerna (etisk värdegrund, roller
och ansvarsområden, interprofessionell kommunikation, team och teamarbete samt
lärande) är lärandemomentet förlagt i praktiska verksamheter. Innehållet avgörs således av
typen av verksamhet.
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Undervisning/Arbetsformer
Verksamhetsförlagd utbildning på KUA och/eller andra verksamheter utanför sjukhuset
Seminarium, portfolio
Överlappning mellan två olika studentteam skulle möjliggöra att teamen överrapporterar
sitt arbete och avslutar sitt arbete (motsvarande temakonferens) (tabell 3). Här ska det
också finnas tid för studenterna att avsluta det dokument som ska finnas i portfolion för
IPL. Det nya teamet får tid för planering och hur man vill samarbeta i teamet under
kommande period. Teamkonferensen kan innebära att olika aspekter aktualiseras,
beroende på i vilken vårdkontext man är. Det kan variera beroende på om man är på en
vårdavdelning eller i primärvård. Överrapporteringen mellan olika studentteam skulle också
kunna ingå som en del i ett lokalt kontinuerligt förbättringsarbete som drivs på enheten och
där studenter på så sätt blir delaktiga i en pågående utveckling.
Tabell 4. Förslag till överlämning mellan studentteam på verksamhetsförlagd IPL III
V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

Inom primärvård skulle man kunna arrangera patientmötena genom att vid anmälan om
ankomst ”triagera” patienten till de professioner den ska träffa, t.ex. läkare, sjuksköterska
och arbetsterapeut. Studenterna träffar då patienten tillsammans som ett team och gör sina
bedömningar och åtgärder.
Förkunskaper
Fördjupade kunskaper inom domänerna (etisk värdegrund, roller och ansvarsområden,
interprofessionell kommunikation, team och teamarbete samt lärande), som identifierats
under IPL II. Dessutom förutsätts professionsspecifika förkunskaper i relation till de
patienter och närstående som studenterna möter, samt erfarenhet av verksamhetsförlagd
utbildning.
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Examination
För att examinera de interprofessionella lärandemomenten föreslår vi införande av en IPLportfolio som examineras i samband med den professionsspecifika examinationen på de
terminer/kurser där IPL-momentet ingår.
Portfolioexamination är en väletablerad och välkänd examinationsform som under senare
år fått ökad spridning i utbildningar inom hälso- och sjukvården. I korthet går
examinationsformen ut på att studenter dokumenterar och samlar evidens för sitt lärande
under en kurs och reflekterar över detta. Portfolion kan vara formativ och då
huvudsakligen vara till för att stödja studenters lärande och/eller den kan ha en summativ
funktion, det vill säga, användas som examination för ett visst kursmoment, som vi här
föreslår.
Bakgrund
De pedagogiska argumenten för användandet av portfolio är att det i den professionella
kompetensen ingår att kunna kritiskt granska sin egen prestation som grund för förbättring
och utveckling i ett livslångt lärandeperspektiv. (Boud & Falchikov 2006). På så sätt kan
examinationsformen sägas vara konstruktivt samordnad (constructive alignment) med
lärandemål som berör kritiskt förhållningssätt. Studier visar också att studenters skattning
av sina egna prestationer oftast överensstämmer väl med lärares skattning, samt att man
kan kalibrera förmågan att skatta sin prestation över tid (Boud et al 2013). En systematisk
litteraturöversikt om användande av portfolio som ett verktyg för lärande och examination
(Buckley, et al 2009) visar att det finns stöd för att användande av portfolio positivt
påverkar studenters lärande och förståelse, självmedvetenhet och reflektionsförmåga. På så
sätt kan examinationsformen, särskilt om studenter engageras från starten av sin utbildning
och om portfolion länkas till de lärandemål som gäller, i sig själv driva utveckling och
lärande (O’Sullivan, et al 2012).
Genom att skapa en IPL-portfolio skall den studerande såväl för sig själv, som för
examinerande lärare kunna visa hur hon eller han har uppnått de kompetenser och
förmågor som är formulerade i lärandemålen. Portfolions innehåll skall återspegla
studentens kunskaper och förmåga avseende interprofessionellt lärande. Här kan såväl mer
teoretiska som praktiska färdighetsmoment inkluderas. Förutom att fungera som underlag
för bedömning om den studerande har uppnått lärandemålen för IPL, kan portfolions
innehåll utgöra ett komplement i en kommande anställningsprocess. Arbete med portfolio
utgör ett moment som löper över och mellan alla de tre delarna i IPL.
Genomförande
Vid ingången till det första IPL-momentet bör den studerande reflektera över de
grundläggande lärandemålen i IPL i relation till de programspecifika kunskaper han eller
hon förvärvat. Denna reflektion bör dokumenteras och utgöra fundamentet för IPLportfolion. De studerande rekommenderas också att tillsammans med
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basgruppshandledaren diskutera vad som kan ingå i portfolion. För att underlätta för
studenterna bör också undervisning om den teoretiska bakgrunden till portfolio ske i någon
form.
Portfolion måste utformas på ett sådant sätt att den både möjliggör bedömning av varje del
av IPL för sig. Det innebär att den studerande måste samla evidens för sitt
interprofessionella lärande, för att hon eller han uppfyller lärandemålen samt också skriva
reflektioner över lärandet för varje IPL-moment. I den reflekterande delen bör studenten
också problematiserainnehållet i portfolion. Den kan också användas av den studerande
för att dokumentera progressionen avseende IPL under hela utbildningstiden. Förutom
dokumentation inför, under och efter varje IPL-moment ska reflektioner i IPL-termer
skrivas till portfolion under eller efter varje VFU-period. Ett studentcentrerat lärande
innefattar också att den studerande är involverad i bedömningen av den egna lärprocessen.
Efter avslutad IPL III ska studenten göra en sammanfattande beskrivning av portfolions
innehåll och formulera sitt lärande och sin progression i ett antal distinkta punkter (som
skulle kunna användas i en CV vid anställning). För att formativt stödja studenters
personliga utveckling kan portfolion också innehålla en del som är personlig och inte blir
föremål för bedömning.
Bedömning
Varje del av IPL examineras för sig av examinator på den programspecifika kurs som IPL
ingår i. Innehållet i portfolion måste relateras till lärandemålen för respektive IPL-del. För
att bedömningen skall vara reliabel krävs att de olika examinatorerna är väl förtrogna med
hur portfoliouppgiften har formulerats, vad som skall värderas i portfolion samt att de har
relevanta kunskaper om hur innehållet skall bedömas. För att examinationsformen skall
uppfattas som rättvis och säker för såväl studenter som lärare bör tydliga anvisningar
utvecklas för hur portfolion ska dokumenteras och bedömas. En portfoliouppgift bör
också ingå i lärares kompetensutveckling och formella utbildning inför undervisning inom
IPL/PBL
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Konsekvenser av förslaget
Före tillsättandet av en temagrupp IPL behöver ledningsgruppens roll tydliggöras och
arbete påbörjas för att utveckla verksamheter i linje med de förslag som här presenterats.
Studenternas representation i temagruppen bör säkerställas.
Förslaget innebär stora förändringar i starten av utbildningarna. Programmen måste
anpassa befintligt innehåll och lärandemål med hänsyn till de förkunskaper som krävs för
att kunna delta i IPL momenten. Detta innebär att samtliga program måste skriva om sina
utbildningsplaner, liksom kursplaner för samtliga terminer där interprofessionella moment
ingår. Förslaget innebär också att Medicinsk biologi enbart deltar i IPL I.
Samtliga program måste i de programspecifika veckorna före IPL I inkludera lärande som
orienterar studenter om professionens samhällsuppdrag, kunskapsfält och ansvar. Det är
viktigt att studenterna har likvärdiga förkunskaper för att kunna delta i IPL I. I förslaget till
revision av läkarprogrammets utbildningsplan beskrivs en ny temagrupp om professionellt
förhållningssätt, denna bör lämpligen samverka med Tema IPL avseende detta.
Lärandemål för IPL införs som fast text i de programspecifika kursplanerna och
studiehandledningarna för de aktuella terminer där de interprofessionella lärandemomenten
ingår.
Ett webbaserat, användarvänligt verktyg inom ramen för LiU:s lärplattform måste utvecklas
för att kunna tillgodose behoven av dokumentation och bedömning av studenters
portfolios.
En satsning på lärares kompetensutveckling blir nödvändig för arbetet med utveckling av
curriculum och nya lärandemål, och för introduktion av PBL på de programspecifika
inledande delarna samt handledarkompetens för IPL.
Organisationen av utbildning för grundläggande informationskompetens måste uppdateras
så att den genomförs programspecifikt före starten av IPL I.
Utflyttningen av förbättringskunskap till programspecifik utbildning betyder att en ny
organisation och design av momentet måste utvecklas. Detta för att kunna garantera att de
nationella examensmålen för blivande läkare och sjuksköterskor uppnås. Vi föreslår att
man prövar en förändrad organisation där genomförande av praktiska förbättringsprojekt
hänskjuts till utbildning på avancerad nivå i stället för att förläggas till grundnivå. Dessa kan
fortsatt genomföras i samverkan mellan olika utbildningar. Lokala lärandemål för
förbättringskunskap inom Hälsouniversitetet måste uppdateras så att de stämmer överens
med detta.
IPL II kommer att ställa stora krav på Clinicums lokaler och verksamhet. För att stödja
utveckling av simuleringsbaserad pedagogik och verksamheter bör en lektor i medicinsk
pedagogik tillsättas.
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Det finns en risk att en nedskärning av den gemensamt organiserade interprofessionella
utbildningen från idag elva veckor till nio veckor enligt förslaget, inte är tillräckligt för att
utveckla den nödvändiga kompetensen för interprofessionellt samarbete. Det är därför
viktigt att de enskilda programmen rekommenderas att utnyttja alla naturliga möjligheter till
interprofessionella aktiviteter och möten mellan studenter i sin planering av utbildningen
utöver de förslag vi ger här (t ex under VFU), samt att lämpliga och lättanvända IKTverktyg tillhandahålls för detta.
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Bilaga 1

Lärandemål Interprofessionella Kompetensdomäner – progression över tid
Domän 1. Etisk värdegrund för interprofessionell praktik
	
  	
  
Kunskap och förståelse

IPL I
Beskriva och förklara teoretiska etiska
resonemangsmodeller.
Beskriva och förstå kärnkompetenser för
etik i interprofessionellt samarbete

IPL II

IPL III

Urskilja och beskriva gemensam etisk
värdegrund i relation till interprofessionell
samverkan med patienter och närstående

Visa insikt om betydelsen av etiska
överväganden i yrkesutövningen.
Visa insikt om hälso- och sjukvårdens
värdegrund i relation till yrkesetiska
koder och interprofessionell samverkan
med patienter och närstående

Färdighet och förmåga

Visa förmåga till etiskt förhållningssätt
avseende sekretess och tystnadsplikt. Ur ett
mångfaldsperspektiv tillämpa ett
respektfullt och ansvarstagande
förhållningssätt i den egna basgruppen

Tillämpa grundläggande etiska värderingar
och förhållningssätt i relation till vårdens
sekretesskrav i interprofessionellt samarbete
och lärande med patienter

Visa förmåga att göra bedömningar med
hänsyn till relevanta etiska aspekter i
interprofessionellt samarbete med
patienter och närstående.

Värderingsförmåga och
förhållningssätt

Visa insikt om egna värderingar och
förhållningssätt i samarbete med andra
studenter.

Analysera och värdera etiskt
förhållningssätt i relation till
interprofessionell samverkan och patienter

Demonstrera ett etiskt och
patientcentrerat förhållningssätt i
interprofessionellt samarbete

Domän 2. Roller/Ansvarsområden
IPL I

IPL II

IPL III

Visa översiktlig kunskap om det egna
kommande professionella kunskapsfältet
samt om övriga professionella aktörer inom
hälso- och sjukvården.

Visa insikt om ansvarsområdet för den egna
professionen och hur yrkesrollen
interagerar och samverkar med andra
professionella aktörer viktiga för patient
och närstående

Demonstrera ett kunskaper om eget och
andras professionella ansvarsområden
och roller för säkerhet, kvalitet och
effektivitet i arbetet med patienter och
närstående

Förstå och analysera grundläggande teorier
för förändrings- och utvecklingsarbete i
vården samt principer för ett patientsäkert
arbetssätt i vårdteamet

Identifiera och analysera och metoder för
förbättring av interprofessionellt arbete
som grund för ökad säkerhet och
kvalitetsutveckling i vården

Problematisera och utvärdera evidens
för interprofessionellt förbättringsarbete
som grund för kvalitetsutveckling
säkerhet i vården

Färdighet och förmåga

Identifiera olika roller i gruppsamarbete
tillsammans med studenter från olika
program i den egna lärandegruppen

Tillämpa den egna yrkesrollen och urskilja
dess bidrag i relation till interprofessionellt
samarbete och lärande med andra
yrkesgrupper och patienter

Visa förmåga att i interprofessionellt
samarbete med patienter självständigt
tillämpa den egna yrkesrollen för att
identifiera, formulera och lösa problem
och genomföra uppgifter inom givna
tidsramar

Värderingsförmåga och
förhållningssätt

Visa insikt om alla yrkesrollers betydelse för
vårdprocess och resultat i hälso- och
sjukvården

Värdera eget och andras professionella
ansvarsområden i yrkesutövningen med
patienter

Demonstrera ett aktivt förhållningssätt
för att överbrygga barriärer för effektivt
och patientcentrerat teamarbete

Kunskap och förståelse
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Domän 3. Interprofessionell kommunikation
IPL I
Kunskap och
förståelse

Beskriva och förstå villkor för och
konsekvenser av kommunikations- och
informationsöverföring inom hälso- och
sjukvården

IPL II
Visa insikt om informatikens betydelse för
den diagnostiska processen och teamets
samarbete i vårdens genomförande

Demonstrera förtrogenhet med regler,
förordningar och verktyg rörande
kommunikation och information i den
interprofessionella yrkesutövningen
både inom och utanför hälso- och
sjukvården

Beskriva, analysera och värdera
kommunikationsprocesser och
gruppdynamik i interprofessionellt
samarbete och lärande med patienter i
vården

Visa förmåga att med självförtroende
och klarhet kommunicera i
interprofessionellt teamarbete samt
demonstrera förmåga till aktivt
lyssnande och konstruktiv återkoppling
till andra yrkesgrupper och till patienter.

Visa förmåga att använda olika verktyg för
kommunikations och
informationsöverföring i interprofessionellt
samarbete inom hälso- och sjukvården

Visa förmåga att självständigt muntligt,
skriftligt och elektroniskt kommunicera
information, problem och lösningar i
interprofessionell samverkan avseende
patientärenden.

Demonstrera insikt om betydelsen av
anpassning av kommunikation och
språkbruk till patienter, närstående och
olika professionella grupper.

Demonstrera insikt om hur
kommunikationsmönster i
interprofessionella arbetsgrupper
påverkar säkerhet och effektivitet i
hälso- och sjukvården

Beskriva och förstå teoretiska perspektiv på
gruppdynamik och
kommunikationsmönster i grupper

Färdighet och
förmåga

Värderingsförmåga
och förhållningssätt

Visa förmåga till aktivt lyssnande,
konstruktiv återkoppling och ett
gemensamt språkbruk i samarbete med
andra studenter i den egna lärandegruppen.

Demonstrera insikt om betydelsen av tydlig
kommunikation i den egna lärandegruppen

IPL III
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Domän 4. Team och Teamarbete
IPL I

IPL II

IPL III

Kunskap och
förståelse

Visa insikt om grundläggande teorier om
processer, dynamik och samarbete i
grupper

Visa insikt om faktorer som påverkar
utveckling av teamarbete i hälso- och
sjukvården och vad som kännetecknar
välfungerande team

Visa insikt om relationen mellan den
egna professionella kunskapen och
teamets gemensamma kunskap för att
identifiera, formulera och lösa problem i
teamarbetet.

Färdighet och
förmåga

Visa förmåga till respektfullt och
ansvarstagande samarbete tillsammans med
studenter från olika program i den egna
lärandegruppen

Visa förmåga att bidra med eget
professionellt perspektiv till
interprofessionellt samarbete och lärande
med andra yrkesgrupper kring och med
patienter samt kunna utvärdera processer
och resultat.

Visa förmåga att i interprofessionellt
samarbete kring och med patienter
självständigt genomföra och utvärdera
patientcentrerad vård som är säker,
effektiv och tar hänsyn till patienters
olika villkor.

Värderingsförmåga
och förhållningssätt

Demonstrera insikt om alla
teammedlemmars betydelse för vårdprocess
och resultat i hälso- och sjukvården

Demonstrera insikt om relationen mellan
eget och andras professionella
ansvarsområden i teamarbetet

Demonstrera ett aktivt förhållningssätt
för att överbrygga barriärer för effektivt
teamarbete
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Domän 5. Pedagogiska processer och lärande
IPL I

IPL II

IPL III

Kunskaper och
förståelse

Visa insikt om grundläggande teorier och
evidens för studentcentrerat och
studentaktivt lärande i högre utbildning

Visa insikt om och problematisera
teoretiska utgångspunkter för patienters
lärande i hälso- och sjukvården

Visa insikt om betydelsen av patienters
delaktighet i pedagogiska processer i
avsikt att åstadkomma livsstilsförändring

Färdighet och förmåga

Visa förmåga att kunna söka, samla, värdera
och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning som utgångspunkt för
lärande i den egna lärandegruppen

Visa förmåga att analysera och utvärdera
lärande i interprofessionellt samarbete med
andra yrkesgrupper och med patienter

Visa förmåga att iscensätta och
utvärdera lärande för utveckling av
teamets kompetens i arbetet inom hälsooch sjukvården

Demonstrera förmåga att diskutera, kritiskt
granska och utvärdera perspektiv på lärande
i den egna lärandegruppen.

Visa förmåga att tillämpa pedagogiska
modeller i samarbeten/aktiviteter till stöd
för patienters lärande

Visa förmåga att iscensätta och
utvärdera lärande i teamets arbete med
patienter inom hälso-och sjukvården
och inom andra delar av samhället

Värderingsförmåga och
förhållningssätt
	
  

Demonstrera ett kritiskt förhållningssätt till
olika informationskällor och eget lärande
med andra studenter
	
  

	
  

Demonstrera ett medvetet
förhållningssätt till teamets lärande och
till olika perspektiv på patienters lärande
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Remiss av förslag till nytt interprofessionellt curriculum
Den interprofessionella utbildningen och det interprofessionella lärandet vid Linköpings
universitet är framgångsrikt och för att vi ska fortsätta spela en ledande roll inom området finns
det ett ständigt utvecklingsbehov. Fakultetsstyrelsen (FSM) beslutade därför vid sitt sammanträde
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I	
  takt	
  med	
  framtiden	
  –	
  förslag	
  till	
  nytt	
  IPL	
  
curriculum	
  vid	
  Hälsouniversitetet	
  
Sammanställning av remissvar
Under	
  remisstiden	
  och	
  de	
  tre	
  workshops	
  som	
  hållits	
  kring	
  IPL-‐utredningen	
  har	
  det	
  
kommit	
  in	
  19	
  skriftliga	
  svar.	
  Sju	
  remissvar	
  kommer	
  från	
  utbildningsprogrammen	
  på	
  
grund-‐	
  och	
  avancerad	
  nivå.	
  	
  De	
  övriga	
  interna	
  remissvaren	
  fördelar	
  sig	
  på	
  
kursplanekommittén,	
  IMH	
  och	
  Consensus,	
  två	
  temagrupper	
  på	
  läkarprogrammet	
  samt	
  
tre	
  enskilda	
  lärare.	
  Yttranden	
  från	
  externa	
  remissinstanser	
  har	
  inkommit	
  från	
  LiÖ,	
  
Linköpings	
  och	
  Norrköpings	
  kommun,	
  samt	
  Tromsö	
  universitet.	
  	
  	
  
Remissvaren	
  har	
  sammanställts	
  av	
  Johanna	
  Dahlberg	
  och	
  Madeleine	
  Abrandt	
  Dahlgren	
  
på	
  uppdrag	
  av	
  prodekanen	
  för	
  utbildningsfrågor.	
  
Remissen	
  ’I	
  takt	
  med	
  framtiden	
  –	
  förslag	
  till	
  nytt	
  interprofessionellt	
  curriculum	
  vid	
  
Hälsouniversitetet’	
  innehåller	
  ett	
  antal	
  förslag	
  till	
  utveckling	
  och	
  förändring	
  av	
  de	
  
programintegrerade	
  utbildningsmomenten	
  vid	
  Hälsouniversitetet.	
  Det	
  är	
  glädjande	
  att	
  
det	
  finns	
  ett	
  stort	
  engagemang	
  i	
  och	
  många	
  synpunkter	
  på	
  vad	
  de	
  interprofessionella	
  
utbildningsmomenten	
  bör	
  innehålla	
  och	
  hur	
  de	
  ska	
  genomföras.	
  Generellt	
  framhålls	
  att	
  
rapporten	
  baserar	
  sig	
  på	
  en	
  god	
  omvärldsanalys	
  och	
  är	
  väl	
  förankrad	
  i	
  relevanta	
  teorier	
  
och	
  aktuell	
  forskning.	
  I	
  det	
  följande	
  redovisas	
  inkomna	
  kommentarer	
  i	
  relation	
  till	
  varje	
  
förslag	
  i	
  remissen.	
  	
  
Innehåll	
  

”Lärandemål	
  för	
  interprofessionell	
  kompetens	
  och	
  deras	
  progression	
  över	
  tid	
  i	
  
utbildningarna	
  har	
  relaterats	
  till	
  nationella	
  examensmål	
  och	
  formulerats	
  enligt	
  
Bolognamodellen	
  utifrån	
  kompetensdomänerna	
  Etik/värden,	
  Roller/ansvar,	
  
Kommunikation,	
  Team/teamarbete	
  och	
  Lärande/pedagogiska	
  processer.	
  	
  Generiska	
  
färdigheter	
  ingår	
  i	
  varje	
  kompetensdomän”	
  
De	
  flesta	
  remissvaren	
  tillstyrker	
  en	
  tydligare	
  integrering	
  mellan	
  programspecifika	
  
moment	
  och	
  IPL,	
  i	
  synnerhet	
  IPL	
  I.	
  Flera	
  svar	
  har	
  dock	
  frågor	
  kring	
  hur	
  ämnesinnehållet,	
  
i	
  synnerhet	
  beträffande	
  IPL	
  I,	
  ska	
  passa	
  med	
  det	
  som	
  idag	
  finns	
  som	
  programspecifikt	
  
innehåll	
  på	
  termin	
  1.	
  Det	
  uttrycks	
  också	
  oro	
  för	
  att	
  hälsoprofilen	
  för	
  HU	
  ska	
  gå	
  förlorad	
  
om	
  det	
  som	
  idag	
  utgör	
  innehåll	
  i	
  HEL	
  1	
  försvinner.	
  Ett	
  remissvar	
  ger	
  förslag	
  på	
  konkreta	
  
lärandemål	
  och	
  innehåll	
  inom	
  detta	
  område	
  som	
  anses	
  viktiga	
  som	
  komplettering	
  till	
  
lärandemålen	
  för	
  IPL.	
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Det	
  finns	
  en	
  generell	
  uppslutning	
  kring	
  de	
  fem	
  kompetensdomänerna.	
  Flera	
  remissvar	
  
innehåller	
  frågor	
  kring	
  antalet	
  lärandemål	
  och	
  hur	
  dessa	
  ska	
  reduceras,	
  specificeras	
  och	
  
skrivas	
  i	
  kursplaner.	
  	
  
Det	
  finns	
  önskemål	
  om	
  att	
  studenter	
  från	
  fler	
  professioner	
  inkluderas	
  för	
  att	
  uppnå	
  
lärandemålen	
  t	
  ex	
  psykologer	
  och	
  socionomer	
  
Medicinsk	
  biologi	
  poängterar	
  att	
  man	
  avser	
  att	
  delta	
  endast	
  i	
  IPL	
  I,	
  och	
  betonar	
  behovet	
  
av	
  att	
  synliggöra	
  deras	
  profil	
  gentemot	
  de	
  övriga	
  programmen.	
  
Förslaget	
  om	
  innehåll	
  i	
  IPL	
  II	
  uppfattas	
  positivt.	
  	
  Samtidigt	
  finns	
  en	
  oro	
  för	
  vad	
  som	
  
händer	
  om	
  förbättringskunskapen	
  (HEL2)	
  flyttas	
  till	
  programspecifika	
  delar.	
  	
  Flera	
  
remissvar,	
  bland	
  annat	
  företrädare	
  från	
  landsting	
  och	
  kommun,	
  anger	
  att	
  man	
  vill	
  
behålla	
  förbättringskunskap	
  som	
  man	
  ser	
  som	
  ett	
  naturligt	
  och	
  viktigt	
  IPL	
  moment.	
  	
  Ett	
  
remissvar	
  ger	
  ett	
  konkret	
  förslag	
  att	
  IPL	
  II	
  blir	
  en	
  valbar	
  kurs	
  utanför	
  det	
  fastlagda	
  IPL	
  
curriculum.	
  	
  
Förslaget	
  om	
  en	
  utveckling	
  av	
  former	
  för	
  IPL	
  III	
  tas	
  generellt	
  emot	
  positivt.	
  
Logistik	
  

”För	
  att	
  kunna	
  uppnå	
  fördjupning	
  inom	
  de	
  interprofessionella	
  kompetensdomänerna,	
  
föreslår	
  vi	
  en	
  omfattning	
  de	
  integrerade	
  utbildningsmomenten	
  av	
  3	
  perioder	
  om	
  vardera	
  3	
  
veckor,	
  totalt	
  9	
  veckor.	
  En	
  ökad	
  flexibilitet	
  i	
  genomförandet	
  av	
  interprofessionella	
  moment	
  
föreslås	
  beträffande	
  deras	
  intensitet,	
  medverkande	
  program	
  och	
  studenter”.	
  	
  	
  	
  
I	
  remissvaren	
  är	
  man	
  överlag	
  positivt	
  inställd	
  till	
  omfattningen	
  av	
  interprofessionell	
  
utbildning	
  som	
  tre	
  gånger	
  tre	
  veckor.	
  	
  Det	
  finns	
  även	
  kritiska	
  synpunkter	
  på	
  
omfattningen.	
  Å	
  ena	
  sidan	
  framhålls	
  att	
  nedskärningen	
  från	
  11	
  till	
  nio	
  veckor	
  i	
  sig	
  är	
  
negativt	
  i	
  relation	
  till	
  omvärldsanalysen,	
  	
  å	
  andra	
  sidan	
  finns	
  synpunkter	
  att	
  förslaget	
  i	
  
realiteten	
  innebär	
  en	
  utökning	
  av	
  interprofessionella	
  moment	
  till	
  14-‐15	
  veckor.	
  	
  
Det	
  finns	
  en	
  oro	
  för	
  att	
  IPL	
  I	
  jämfört	
  med	
  dagens	
  HEL1	
  	
  kommer	
  att	
  bli	
  för	
  kort	
  och	
  för	
  
fragmenterad,	
  och	
  att	
  det	
  finns	
  en	
  risk	
  att	
  studenterna	
  därmed	
  inte	
  hinner	
  utveckla	
  den	
  
gemensamma	
  värdegrund	
  som	
  är	
  lärandemålet.	
  
Det	
  efterfrågas	
  större	
  tydlighet	
  i	
  hur	
  innehåll	
  och	
  schemaläggning	
  för	
  IPL	
  I,	
  och	
  i	
  viss	
  
mån	
  för	
  IPL	
  II,	
  ska	
  integreras	
  med	
  det	
  programspecifika	
  innehållet.	
  
Förslaget	
  om	
  IPL	
  III	
  får	
  positiva	
  synpunkter	
  avseende	
  nya	
  former	
  för	
  genomförande	
  
utanför	
  sjukhusvård,	
  men	
  det	
  finns	
  även	
  kritiska	
  kommentarer	
  till	
  en	
  utökad	
  KUA-‐
verksamhet.	
  	
  Risken	
  att	
  schemaläggning	
  av	
  den	
  totala	
  verksamhetsförlagda	
  
utbildningens	
  genomförande	
  påverkas,	
  samt	
  de	
  svårigheter	
  det	
  kan	
  innebära	
  för	
  
landstinget	
  att	
  ta	
  emot	
  ett	
  utökat/förändrat	
  VFU	
  uppdrag	
  poängteras.	
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Examination	
  

”Examination	
  av	
  interprofessionella	
  lärandemoment	
  görs	
  genom	
  en	
  IPL-‐portfolio	
  som	
  
examineras	
  integrerat	
  med	
  den	
  professionsspecifika	
  examinationen	
  på	
  de	
  terminer/kurser	
  
där	
  IPL-‐momentet	
  ingår”.	
  
Flertalet	
  är	
  positiva	
  till	
  en	
  portfoliobaserad	
  examination.	
  Det	
  finns	
  dock	
  frågor	
  om	
  hur	
  
kriterier	
  för	
  bedömning	
  kommer	
  att	
  utformas,	
  och	
  om	
  	
  samtliga	
  lärandemål	
  kan	
  
examineras	
  på	
  detta	
  sätt.	
  Det	
  finns	
  en	
  insikt	
  om	
  att	
  förslaget	
  ställer	
  ökade	
  krav	
  på	
  t	
  ex	
  
lärarkompetens.	
  	
  Flera	
  påtalar	
  att	
  det	
  krävs	
  utbildning	
  av	
  de	
  lärare	
  som	
  ska	
  göra	
  
bedömningsarbetet.	
  
Förslaget	
  att	
  examinationen	
  av	
  IPL	
  ska	
  ingå	
  i	
  programexaminationen	
  får	
  både	
  stöd	
  och	
  
motargument.	
  	
  Det	
  finns	
  en	
  oro	
  för	
  att	
  bedömningen	
  inte	
  blir	
  tillräckligt	
  rättssäker	
  och	
  
att	
  det	
  blir	
  olika	
  bedömningar	
  på	
  olika	
  program.	
  Det	
  framhålls	
  som	
  extra	
  viktigt	
  att	
  med	
  
portfolioexamination	
  planera	
  för	
  fortlöpande	
  långsiktig	
  samordning	
  mellan	
  
programmen.	
  
Studenterna	
  uttrycker	
  oro	
  för	
  att	
  en	
  portfolio	
  som	
  examination	
  ska	
  skapa	
  mera	
  stress	
  
utifrån	
  att	
  en	
  likvärdig	
  bedömning	
  skulle	
  riskeras.	
  
Med	
  erfarenhet	
  från	
  dagens	
  system	
  så	
  finns	
  också	
  önskemål	
  kring	
  utformningen	
  av	
  	
  
provkoder,	
  så	
  att	
  det	
  blir	
  tydligt	
  vad	
  som	
  är	
  de	
  poänggenererande	
  momenten,	
  och	
  vad	
  
som	
  gäller	
  för	
  att	
  uppnå	
  likriktning	
  kring	
  tröskelregler.	
  
Organisation,	
  administration	
  och	
  resurser	
  

”En	
  temagrupp	
  ’Tema	
  IPL’	
  tillsätts	
  för	
  ledning	
  av	
  de	
  interprofessionella	
  utbildnings-‐
momenten.	
  Temagruppen	
  bör	
  vara	
  sammansatt	
  av	
  representanter	
  från	
  varje	
  
grundutbildningsprogram	
  och	
  ha	
  nära	
  samarbete	
  med	
  forskargruppen	
  i	
  medicinsk	
  
pedagogik.	
  	
  Ansvarig	
  för	
  Tema	
  IPL	
  bör	
  även	
  ingå	
  som	
  ordinarie	
  ledamot	
  i	
  grund-‐
utbildningsnämnden”.	
  	
  	
  
Förslaget	
  till	
  organisation	
  anses	
  av	
  det	
  stora	
  flertalet	
  remissvar	
  bra,	
  och	
  det	
  finns	
  ett	
  
uttalat	
  stöd	
  för	
  att	
  behålla	
  en	
  administration	
  på	
  fakultetsnivå.	
  	
  
Ett	
  remissvar	
  är	
  kritiskt	
  till	
  förslaget	
  att	
  överföra	
  ansvar	
  för	
  rekrytering	
  av	
  lärare	
  till	
  
IPL-‐	
  temagruppen	
  och	
  betonar	
  att	
  detta	
  är	
  institutionernas	
  ansvar	
  och	
  uppdrag.	
  
Avnämarrepresentanter	
  efterfrågas	
  i	
  ledningsgruppen	
  för	
  IPL.	
  
Flera	
  remissvar	
  efterfrågar	
  en	
  ökad	
  samverkan	
  med	
  olika	
  fakulteter,	
  kommuner	
  och	
  
landsting.Några	
  remissvar	
  anser	
  att	
  förslaget	
  är	
  för	
  dyrt	
  och	
  resurskrävande,	
  å	
  andra	
  
sidan	
  anser	
  andra	
  att	
  förslaget	
  blir	
  billigare	
  än	
  nuvarande	
  organisation.	
  
Det	
  påpekas	
  att	
  det	
  saknas	
  en	
  ekonomisk	
  konsekvensanalys	
  –	
  t	
  ex	
  kostnader	
  i	
  samband	
  
med	
  implementering	
  men	
  också	
  för	
  vad	
  hela	
  IPL-‐curriculum	
  kostar.	
  

52

Pedagogik	
  

”En	
  studentcentrerad	
  och	
  problembaserad	
  ansats	
  fortsätter	
  att	
  vara	
  den	
  gemensamma	
  
pedagogiska	
  ansatsen	
  vid	
  Hälsouniversitetet	
  för	
  integrerade	
  såväl	
  som	
  programspecifika	
  
utbildningsmoment.	
  Introduktionen	
  till	
  PBL	
  görs	
  programspecifikt	
  i	
  starten	
  av	
  
utbildningarna	
  och	
  fördjupas	
  under	
  de	
  integrerade	
  momenten	
  på	
  termin	
  1”.	
  	
  	
  
Det	
  finns	
  en	
  samstämmighet	
  kring	
  förslaget.	
  Inget	
  remissvar	
  är	
  kritiskt	
  mot	
  att	
  fortsätta	
  
med	
  PBL	
  som	
  gemensam	
  pedagogisk	
  ansats.	
  Flera	
  remissvar	
  framhåller	
  det	
  positiva	
  
med	
  en	
  ökad	
  flexibilitet	
  samt	
  att	
  förkunskaper	
  för	
  de	
  olika	
  IPL	
  momenten	
  definieras.	
  
Att	
  introducera	
  PBL	
  på	
  programmen	
  anses	
  över	
  lag	
  bra,	
  men	
  det	
  finns	
  också	
  en	
  oro	
  för	
  
att	
  introduktionen	
  ska	
  ta	
  tid	
  från	
  programspecifikt	
  innehåll.	
  Det	
  ses	
  också	
  som	
  viktigt	
  att	
  
alla	
  studenter	
  får	
  samma	
  introduktion.	
  	
  	
  
Kompetens	
  

”Lärare	
  som	
  rekryteras	
  som	
  handledare	
  till	
  IPL	
  bör	
  ha	
  god	
  kompetens	
  inom	
  PBL/IPL	
  och	
  
en	
  satsning	
  på	
  formell	
  utbildning	
  via	
  Didacticum	
  bör	
  göras.	
  	
  Införande	
  av	
  ett	
  
mentorssystem	
  där	
  erfarna	
  handledare	
  stödjer	
  nya	
  handledare	
  bör	
  diskuteras”	
  
Flera	
  remissvar	
  påtalar	
  behovet	
  av	
  resurser	
  för	
  kompetensutveckling	
  avseende	
  
handledning	
  av	
  IPL,	
  användande	
  av	
  bedömningskriterier	
  för	
  portfolio,	
  samt	
  
ämnesinnehållet.	
  
Utvärdering	
  

”Ett	
  forskningsprojekt	
  startas	
  som	
  studerar	
  effekterna	
  på	
  organisation	
  och	
  lärande	
  av	
  den	
  
förändrade	
  uppläggningen”.	
  
Flera	
  remissvar	
  har	
  ställt	
  sig	
  bakom	
  förslaget	
  om	
  utvärdering,	
  men	
  det	
  finns	
  också	
  
frågor	
  om	
  hur	
  denna	
  ska	
  finansieras.	
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Dnr: LiU-2012-01982

Genomförande av ett nytt interprofessionellt curriculum vid
Hälsouniversitetet
Införande av nytt IPL-curriculum planeras till höstterminen 2016.
IPL momenten implementeras inom Hälsouniversitetets professionsutbildningar som börjar
på grundnivå.
Ökad integrering mellan programspecifikt och interprofessionellt lärande ska eftersträvas.
En ekonomisk konsekvensanalys ska göras inför förändringen.
Följande moment skall ingå i Hälsouniversitetets nya interprofessionella curriculum:
-‐
-‐
-‐

IPL I: Professionalitet i hälso- och sjukvården enligt förslag i rapporten ”I takt med
framtiden” 2014-01-20, introduktion till begreppen hälsa och prevention, samt träning
i vetenskapligt arbetssätt, 4 veckor (6hp)
IPL II: Förbättringskunskap, med anpassning av lärandemål till respektive programs
nationella examensmål, 2 veckor (3hp)
IPL III: Professionella perspektiv i samverkan. Färdighetsträning inom
undervisningsavdelning. Etablering av klinisk undervisningsavdelning inom fler
verksamhetsområden. Tydligare fokus på träning i kommande yrkesroll i samverkan
med andra yrkesgrupper, 2 veckor (3hp)

Kommittén för integration under grundutbildningsnämnden ges i uppdrag att implementera
fakultetens nya IPL-curriculum. En implementeringsansvarig lärare bistår kommittén i detta
arbete under hösten 2014 - hösten 2015, med möjlighet till förlängning.
En plan för utvärdering av curriculumförändringen utvecklas av medicinsk pedagogik.
Arbetet finansieras i enlighet med beslut i FSM 2014-03-06, dnr LiU-2012-00929.
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