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Bakgrund 
Vart sjätte år genomför samtliga utbildningar vid LiU en kvalitetssäkring enligt 
LiUs kvalitetssäkringssystem. Inom ramen för kvalitetssäkring ska alumners 
synpunkter inhämtas och kommenteras. Enligt beslut från LiUs 
kvalitetssäkringsarbetet 2020-11-23 fastslås att: ”Alumnerna ska ges möjlighet att 
lämna synpunkter på utbildningen, utbildningens förberedelse för arbetslivet och 
vad som kan utvecklas eller bli bättre”1. Medicinska fakulteten har som syfte för 

alumnenkäten att: ”Tillvarata alumners erfarenheter och kunskaper om 

utbildningarnas relevans och kvalitet, förvärvad kompetens samt hur utbildningen 
förbereder för verksamhet och hållbarhet i ett föränderligt arbetsliv”. 
Läkarprogrammet kvalitetssäkras under 2022 och som led i detta har en 
alumnundersökning genomförts. Frågorna i alumnenkäten baseras på Medicinska 
fakultetens gemensamma alumnenkät samt frågor kring uppfyllande av allmänna 
lärandemål för läkarexamen. Läkarprogrammet genomförde tidigare en 
alumnundersökning 19992 och frågor kring forskning har återanvänts i denna 
alumnundersökning. Ett sex-årigt, legitimerande Läkarprogram, infördes nationellt 
under hösten 2021 som jämfört med tidigare har ökat fokus på praktiska 
färdigheter. Läkarprogrammet i Linköping valde att även fokusera på psykisk 
hållbarhet i det sex-åriga programmet. Därmed har kunskaper kring praktiska 
färdigheter samt hur man hanterar egen hållbarhet inventerats i alumnenkäten. 
 

Resultat och diskussion 

Alumnenkäten 
Alumnenkäten består av sex teman; Bakgrund, Nöjdhet med utbildningen, 

 
 
 
1 https://insidan.liu.se/kvalitetsarbete/lankade-
dokument/1.784498/BeslutomsjalvvarderinginforUKAgranskningavkvalitetssakringsar
beteDNRLIU-2020-03981.pdf 
2 Antepohl W et al. A follow-up of medical graduates of a problem-based learning 
curriculum. Medical education 2003;37: 155-162 
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Nationella lärandemål för Läkarexamen, Bedömning av utbildningen utifrån 
praktiska färdigheter, Egen hållbarhet samt Nuvarande arbete. Enkätsvaren i sin 
helhet ses i Bilaga 1. De flesta frågor besvarades enligt en 6-gradig skala (Tabell I). 
Korstabulering för ålder, genus och arbetslivserfarenhet innan läkarstudierna 
genomfördes för temata: Nöjdhet med utbildningen, Nationella lärandemål för 
Läkarexamen och Bedömning av utbildningen utifrån praktiska färdigheter. 
Frågorna är kvalitetsgranskade av Marika Wenemark, adjungerad lektor på HMV 
som forskar om undersöknings- och enkätmetodik, samt med stöd från litteratur3. 
 
Tabell I. Bedömning enligt 6-gradig skala med färgkod. 

Skala Omdöme och 
färgkod 

inte alls 1 
i liten utsträckning 2 
i ganska liten utsträckning 3 
i ganska stor utsträckning 4 
i stor utsträckning 5 
helt och hållet 6 

 

Svarsfrekvens 
Alumnenkäten skickades i början av 2022 till 813 respondenter från 10 kullar av 
läkarstudenter med examensår från vårterminen 2016 till höstterminen 2020. 
Enkäten skickades med vykort med QR-kod (LiU-tryck) till enkäten med en 
påminnelse via sms. 154 alumner besvarade enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 
18,9%. Den låga svarsfrekvensen kan bero på flera faktorer. En anledning kan vara 
att programmet inte tidigare har jobbat aktivt med att inkludera alumner och 
alumners erfarenheter i programmet. Det saknas en medvetenhet hos alumnerna 
om betydelsen av deras svar när de under sin utbildning inte stött på alumner i 
rollen att utveckla programmet. Programmet kommer inför nästa 
alumnundersökning introducera alumnverksamhet på programmet. Det kan vara i 
form av att i Nyhetsbrev informera om att alumnundersökning har utförts och 
därefter regelbundet informera i kursbokslut hur vi tar tillvara på och inför 
förändringar utifrån det som framkom av alumnundersökningen. 

Adresserna på vykortet är folkbokföringsadresser och mobiltelefonnummer som 
användes vid påminnelse är hämtade från Ladok. Vi tror att en hög andel av 
alumnerna fått vykort eller sms och att den låga svarsfrekvensen inte beror på dessa 
faktorer. 
 

Bakgrund 
Andelen kvinnor som besvarade enkäten var 60,4% och män 39,6%. 

 
 
 
3 Wenemark M. Enkätmetodik med respondenten i fokus. Studentlitteratur 2017 
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Könsfördelningen under tidsperioden för undersökta kullar av alumner var i 
medelvärde 63,2% kvinnor och 36,8% män. Därmed bedöms urvalet mellan kvinnor 
och män som besvarat enkäten representativt. 62% av respondenterna var mellan 
25–29 år, vilket också bedöms som representativt då ca 71% av de som påbörjar 
Läkarprogrammet är under 24 år. För fullständig Bakgrund se Bilaga 1. 

 

Nöjdhet med utbildningen 
Alumnerna upplevde ”i ganska stor utsträckning” nöjdhet med att programmet var 
en bra grund för att arbeta som läkare, en bra grund för personlig utveckling och att 
de trivdes på programmet (Tabell II). I fritextsvar framkommer att PBL 
(problembaserat lärande) och Strimma samtalskonst varit uppskattade både för 
personlig utveckling, självständighet och att arbeta som läkare. ”PBL är väl anpassat 
till dagens arbetsmiljö som läkare” skriver en av respondenterna. Flera av 
respondenterna anger att de inte saknar utbildning av någon specifik kompetens. 

 
Sämre omdöme (3,8) fick upplevelsen av att ha aktiv del i att utveckla utbildningen 
(Tabell II). En arbetsgrupp, LÄK 2.0 Tillsammans framåt! ska ta fram underlag för 
hur representation av studenter i beredande och beslutande organ ser ut. Vi 
upplever att Läkarprogrammet har god representation av engagerade studenter i 
våra beredande och beslutande organ. Dessa studenter är dock en liten andel av 
totala antalet läkarstudenter. Hur delaktighet kan införas och kommuniceras 
kommer analyseras under hösten 2022 i arbetsgruppen LÄK 2.0 Tillsammans 
framåt!. Analys med korstabulering visar en antydan till att äldre alumner och 
alumner med arbetslivserfarenhet innan läkarstudier upplevde en högre grad av att 
ha aktiv del i att utveckla utbildningen (Bilaga 2). Övrig korstabulering av svaren 
kring Nöjdhet med utbildningen påvisade inga skillnader (Bilaga 2). 
 
Tabell II. Nöjdhet med utbildningen. 

Fråga ”I vilken utsträckning… Omdöme 
(6-gradig skala) 

…upplevde du att ni studenter hade aktiv del i utvecklingen 
av utbildningen?” 

3,8 

… var Läkarprogrammet på LiU en bra grund för din 
personliga utveckling?” 

4,6 

… trivdes du på Läkarprogrammet?” 
 

4,8 

… var Läkarprogrammet på LiU en bra grund för att arbeta 
som läkare?” 

4,9 

 

Nationella lärandemål för Läkarexamen 
Inom de nationella lärandemålen skattade alumnerna högt, 4,8 - 5,1, att 
programmet bidragit till måluppfyllelse för förhållanden i samhället som påverkar 
hälsan för olika grupper och individer, medicinska områdets vetenskapliga grund, 
helhetssyn på patienten samt att redogöra för behandlingsresultat (Tabellerna III 
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och V). Sämst resultat från enkäten rör de frågor som handlar om uppfyllande av 
lärandemål kring hälso- och sjukvårdens ekonomi och organisation (3,4) och 
författningar som styr sjukvårdssystemet (3,7). I svaren från fritextfrågan ”Är det 
någon specifik kompetens du känner att du saknar från Läkarprogrammet?” har 
ingen av respondenterna framfört att de saknat kompetens inom dessa områden. 
Vid implementeringen av den sexåriga läkarutbildningen tar vi hänsyn till detta 
genom att lägga till kursmål och introducera nya undervisningsmoment som stöder 
lärandet kring ekonomi, författningar och organisation. Relativt lågt omdöme får 
lärandemålet ”att genomföra förbättringsarbete av t. ex. en rutin” (4,0 - Tabell IV). 
Det moment på programmet som tydligast tar upp förbättringsarbete är det 
interprofessionella lärandemomentet ”Förbättringskunskap”. Undervisningen sker 
under två veckor på en 11 terminer lång utbildning och vi bedömer att 4,0 därmed 
är ett bra betyg för ”Förbättringskunskap”. Lärandemålet att undervisa och 
handleda individer eller grupper fick också relativt lågt omdöme (4,1 - Tabell IV). 
En alumn skriver i fritextsvar: ”Tog två veckor tills jag hade en student bredvid mig 
på avdelningen och jag har aldrig behövt handleda någon tidigare”. Det ska i 
sammanhanget nämnas att AT-läkare enligt gällande direktiv inte ska handleda 
läkarstudenter. Programmet har genomgående examinerande moment så som 
basgrupp, Strimma samtalskonst och IPL där studenterna ger återkoppling till 
varandra på ett strukturerat vis. Detta upplevs inte av alumnerna som tillfälle till att 
handleda andra. Ytterliga peer-learning moment kan införas på programmet. För 
att efterlikna de situationer som uppstår i läkaryrket kring handledning kan peer-
learning ske mellan äldrekursare och yngrekursare. Detta skulle kunna införas på 
praktisk färdighetsträning och kopplas till OSCE-examination. 

 
Tabell III. Nationella lärandemål för Läkarexamen - Kunskap och förståelse. 

Fråga ”I vilken utsträckning har Läkarprogrammet 
bidragit till din kunskap och förståelse om… 

Omdöme 
(6-gradig skala) 

…hälso- och sjukvårdens ekonomi och organisation 
 

3,4 

…författningar som styr sjukvårdssystemet 
 

3,7 

…förhållanden i samhället som påverkar hälsan för olika 
grupper och individer 

4,8 

… medicinska områdets vetenskapliga grund 
 

5,0 

 
Tabell IV. Nationella lärandemål för Läkarexamen – Färdighet och förmåga. 

Fråga ”I vilken utsträckning har Läkarprogrammet 
bidragit till din färdighet och förmåga att… 

Omdöme 
(6-gradig skala) 

...genomföra förbättringsarbete av t. ex. en rutin?” 
 

4,0 

...undervisa och handleda individer eller grupper?” 
 

4,1 

...genomföra hälsofrämjande insatser för enskilda och 4,6 
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grupper av patienter?” 
...redogöra för behandlingsresultat med patienter?” 
 

4,7 

 
Tabell V. Nationella lärandemål för Läkarexamen – Värderingsförmåga och 
förhållningssätt. 

Fråga ”I vilken utsträckning bidrog utbildningen 
till att utveckla… 

Omdöme 
(6-gradig skala) 

...din empatiska förmåga?” 
 

4,2 

...din självkännedom?” 
 

4,4 

...en helhetssyn på patienten (vetenskapligt, humanistiskt 
och mänskliga rättigheter)?” 

4,8 

...ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och 
deras närstående?” 

5,1 

 

Bedömning av utbildningen utifrån praktiska färdigheter  
Samtliga frågor som ställdes kring praktiska färdigheter i enkäten har fått högt 
omdöme från 4,1 - 5,5 med ett medelvärde på 4,6 (Tabell VI). ”Inhämta anamnes” 
fick högsta omdömet i enkäten (5,5). Strimma samtalskonst (formativt 
examinerande moment) har stort fokus på att inhämta anamnes. Strimma 
samtalskonst ges under fyra terminer på preklin som förberedelse för VFU på 
kliniska terminer. Momentet är uppbyggt kring strukturerad återkoppling till sig 
själv och andra i gruppen. ”Samarbeta med annan vårdpersonal inom hälso- och 
sjukvården” fick 5,0 i medelvärde. Kommunikativa färdigheter som byggs in i PBL-
pedagogiken och de tre IPL-momenten verkar fungera väl. Det är värdefullt att få 
återkoppling på betydelsen av dessa moment på programmet. 

 
Tabell VI. Praktiska färdigheter. 

Fråga ”När du började arbeta som läkare, i vilken 
utsträckning kände du dig förberedd för att… 

Omdöme 
(6-gradig skala) 

…att ta ställning till förutsättningar för livsuppehållande 
åtgärder med hänsyn till patientens önskemål?” 

4,1 

…bidra till en säkerhetskultur inom vården” 
 

4,2 

…genomföra primärt omhändertagande av patienter i behov 
av akut vård?” 
 

4,3 

…upprätta en initial utredningsplan, inklusive ta ställning 
till lämplig vårdnivå för patienten?” 

4,3 

…identifiera behov av och initiera preventiva åtgärder?” 
 

4,5 
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…identifiera patienter i behov av akut vård?” 
 

4,6 

…identifiera möjliga orsaker till patientens tillstånd och 
prioritera arbetsdiagnoser bland relevanta 
differentialdiagnoser” 

4,7 

…kommunicera bedömning, behandlingsplan och prognos 
anpassat till patient och/ eller anhöriga för att möjliggöra 
delaktighet i beslut?” 

4,7 

…kommunicera relevant information om situation, 
bedömning och behandlingsplan till medlemmar i teamet 
och “bakjour/konsult” via strukturerad kommunikation?” 

4,7 

…genomföra relevant statusundersökning” 
 

5,0 

…samarbeta med annan vårdpersonal inom hälso- och 
sjukvården?” 

5,0 

…inhämta anamnes” 
 

5,5 

 

Egen hållbarhet 
Frågorna kring egen hållbarhet är modifierade och översatta från Primary care 
provider acceptance and action questionnaire4. Skattningsskalan är 7-gradig (Tabell 
VII). 
Tabell VII. Bedömning enligt 7-gradig skala med färgkod. 

Fråga Omdöme 
(7-gradig skala) 

Så är det aldrig 1 
Så är det väldigt sällan 2 
Så är det sällan 3 
Så är det ibland 4 
Så är det ofta 5 
Så är det nästan alltid 6 
Så är det alltid 7 

 
Alumnerna skattade sin egen hållbarhet högt med ett medelvärde på 5,5 (Tabell 
VIII). Det som upplevs som negativt är stress, både hur man hanterar stress och att 
många tar med sig både stress och jobb hem. Ingen skillnad framkom vid 
korstabulering för ålder, kön eller arbetslivserfarenhet. Programmet håller på att 
införa moment kring egen hållbarhet som student och i läkarrollen på varje kurs på 
det sex-åriga läkarprogrammet. Rapporter om psykisk ohälsa bland läkarstudenter 

 
 
 
4 Robinson PJ et al. Real behavior change in primary care – improving patient outcomes 
and increasing job satisfaction. New Harbinger Publications 2010 
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internationellt och nationellt och även från Läkarprogrammet i Linköping har 
föranlett införandet av verktyg för egen hållbarhet. Även alumnundersökningen 
visar att nyexaminerade läkare från LiU har problem med stresshantering vilket 
påvisar relevansen av införandet av dessa nya moment. 
 
Tabell VIII. Egen hållbarhet. 

Uppskatta hur du i dagsläget klarar av att hantera 
nedan situationer. 

Omdöme 
(7-gradig skala) 

Jag tar inte med mig stressen på jobbet hem. 
 

4,5 

Att acceptera mina negativa reaktioner på stressiga 
situationer är del av hur jag hanterar stressiga situationer. 

4,7 

Jag använder inte min fritid till att jobba ikapp, även fast 
det skulle hjälpa för att känna mig mindre stressad på 
jobbet. 

4,7 

Jag tillåter mig själv att uppleva ilska, sorg eller frustration i 
mitt dagliga arbete. 

5,0 

Jag kan mentalt hantera svåra medicinska beslut som jag 
har fattat. 

5,4 

Jag accepterar att jag inte kan övertyga mina patienter att 
ändra ohälsosamma vanor eller att hantera sin sjukdom på 
ett bättre sätt. 

5,5 

Jag tillåter mig själv att känna mig skyldig när jag tar 
felaktiga medicinska beslut. 

5,6 

Jag klarar av att hantera svåra situationer med kollegor 
även fast mina egna tankar och känslor är negativa. 

5,6 

Jag kan känna empati med mina patienter även fast jag 
ligger efter i schemat. 

5,7 

Trots den dagliga stressen på jobbet agerar jag utifrån mina 
egna värderingar som person och som professionell. 

5,8 

Jag känner mig bekväm med att sitta tyst medan min 
patient gråter. 

5,8 

Jag klarar av att återkalla en patient även fast jag vet att 
patienten är arg och inte tycker om mina beslut. 

6,0 

Jag klarar av att fortsätta mitt dagliga jobb som vanligt även 
efter att ha träffat en emotionellt utmanade patient. 

6,0 

När jag blir frustrerad över en patient är jag ändå kapabel 
att ge samma vård som till övriga patienter 

6,1 

 

Nuvarande arbete 
Alla utom en respondent arbetar inom läkaryrket där 84% har en 
tillsvidareanställning och 95% av alumnerna jobbar 100%. De flesta jobbar inom 
någon region med 32% i Region Östergötland, 12,4% i Region Jönköping, 8,5% i 
Region Kronoberg (4,6% i Region Kalmar). Fullständiga arbetsplatser finns i Bilaga 
1.  
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När det gäller forskning har en av respondenterna disputerat och 7,8 % har 
pågående forskning. Korstabulering visar att av dessa är det ca sex gånger fler män 
(10 stycken) än kvinnor (3 stycken) som har pågående forskning, signifikant enligt 
Fischer Chi2-test (Bilaga 2). Det är fler kvinnor än män som har svarat på enkäten, 
vilket kan bortses som förklaring till resultatet. Möjligen kan graviditet och 
föräldraledighet förklara den ojämna fördelningen. 12,5% planerar att påbörja en 
forskarutbildning och 8,4 % har publicerat en vetenskaplig artikel. Liknande 
andelsförhållande redovisas i alumnundersökningen som genomfördes 19995. 
Denna undersökning hade fler respondenter och 1,5 år längre tid i arbetslivet, vilket 
kanske påvisar en något högre grad av forskning idag efter studietiden. 
 
I fritextsvaren är det flera alumner som uttrycker en önskan om utökade 
möjligheter till att starta sin forskarutbildning under läkarutbildningen: ”Jag 
önskar att jag börjat forska tidigare och att det var en mer integrerad del av 
utbildningen”. På programmet har vi initierat att marknadsföra, både internt och 
extern, den nysatsning som görs inom ramen för Forskarlinjen. Vi har även i vårt 
interna Nyhetsbrev till studenter infört att i varje nummer ha med en artikel med 
”forskarporträtt” där studenter på Läkarprogrammet presenterar resultat från 
publicerade artiklar där de själva är medförfattare. 
 

Fritextsvar 
Alumnenkäten innehöll två fritextfrågor:  

 Är det någon specifik kompetens du känner att du saknar från 
Läkarprogrammet? 

 Vilka styrkor och svagheter har Läkarutbildningen vid Linköpings universitet? 
Svaren på frågorna delades in i teman där gränsen för ett tema är att minst fyra 
respondenter har skrivit liknande beskrivningar för ett tema. Svaren i sin helhet 
finns i Bilaga 1 och grupperade efter tema i Bilaga 3. 
Kompetenser 
Akutsjukvård 
15 respondenter beskrev brister i kompetens inom akutsjukvård och akutmedicin. 
Detta angavs även av 5 respondenter som en av programmet svagheter. I det sex-
åriga läkarprogrammet kommer VFU inom akutsjukvård förlängas till en åtta 
veckor lång placering. Alumnerna som besvarade enkäten hade begränsat med VFU 
inom akutsjukvård i sin utbildningsplan - två jourpass på akuten och en vecka med 
föreläsningar, seminarier och simulering. 
Kommunikation och hållbarhet 
Otillräcklig kompetens avseende kommunikation och bemötande i särskilda 
situationer som t ex att kommunicera med personer från andra kulturer med andra 

 
 
 
1 Antepohl W et al. A follow-up of medical graduates of a problem-based learning 
curriculum. Medical education 2003;37: 155-162 
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förklaringsmodeller, att bemöta aggressiva anhöriga, bemöta/hantera hot från 
patienter, att ge svåra besked och rondsamtal angavs av 5 respondenter och 4 
alumner uppgav att de upplevde otillräcklig kompetens avseende hantering av egna 
känslor, stress samt om psykisk ohälsa hos läkare. Som del i programmets 
internationaliseringsstrategi ska transkulturell konsultationsteknik under Strimma 
samtalskonst inkluderas och gemensamma seminarier med utländska lärosäten ska 
införas inom ramen för två av programmets temagrupper. Moment kring egen 
hållbarhet på programmet kommer även vara stöd för att ge svåra besked och 
bemöta hot från patienter liksom hantering av egna känslor och stress. 
Nöjda med kompetenser 
Åtta alumner svarade att de inte saknade någon specifik kompetens. Flera 
respondenter konstaterade att det inte är möjligt att vara förberedd för alla olika 
kliniska situationer.  
Styrkor och svagheter 
PBL och relevans 
PBL fick flest svar både som styrka och svaghet under utbildningen. Flera alumner 
beskriver att PBL-pedagogiken efterliknar verkligheten och främjar eget 
ansvarstagande och självständighet. Som nackdelar lyfts att det är svårt att göra 
avgränsningar i kunskapsinhämtning i början av utbildningen och att alumnerna 
inte förstått att de valt ett PBL-inriktat Läkarprogram. Programmet har börjat med 
att ta fram material som marknadsför och förklarar PBL-pedagogiken för studenter 
som söker till programmet. Programmet har även tillsatt en arbetsgrupp: LÄK 2.0 
Basgrupp, som ska ta fram nya riktlinjer för basgruppsarbete, som är navet i PBL på 
Läkarprogrammet. 
Även Strimma samtalskonst får goda omdömen av respondenterna liksom 
relevansen med MEQ-tentor, tidig patientkontakt, VFU, utveckla empati och IPL. 
VFU-handledning 
Alumnerna är kritiska till oengagerade VFU-handledare. Dagens studenter är idag 
regionaliserade och VFU-handledarna träffar därmed en mindre mängd studenter 
som kan få bättre uppmärksamhet och handledning. En arbetsgrupp är tillsatt: LÄK 
2.0 VFU, som ska ta fram en ny handledarutbildning liksom nya digitala 
bedömningsverktyg som stöd för VFU-handledarna och för studenterna som kan 
följa sin egen progression i relation till kursernas lärandemål kopplade till VFU. 
Anatomiundervisning 
Många alumner har skrivit om att anatomiundervisning och examination i anatomi 
sker i för låg omfattning. En arbetsgrupp ska tillsättas för en genomlysning kring 
anatomiundervisningen. 

Arbetsgrupp 

Deltagare 
Namn Roll på Läkarprogrammet 
Katarina Kågedal Bitr programansvarig, 

sammankallande för Alumngruppen 
Éva Tamás 

 
Programansvarig 
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Jonas Lind 
 

VFU-ansvarig 

Preben Bendtsen Vice ordförande temagrupp 
Professionell utveckling 

Christina Ekerfelt 
 

Kursansvarig och examinator på kurs 4 

Magnus Falk 
 

Ansvarig för Strimma samtalskonst 

Parvin Abbasi 
 

Studeranderepresentant, Medicinska 
föreningen 

 



Alumnienkäten Läkarprogrammet
Antal respondenter: 813

Antal svar: 154
Svarsfrekvens: 18,94 %

Bakgrund

Ålder   
Ålder Antal svar
20-24 år 0 (0,0%)
25-29 år 95 (62,1%)
30-34 år 42 (27,5%)
35-39 år 8 (5,2%)
40-44 år 5 (3,3%)
45-49 år 1 (0,7%)
50-54 år 2 (1,3%)
55-59 år 0 (0,0%)
60-65 år 0 (0,0%)
Summa 153 (100,0%)

60-65 år

55-59 år

50-54 år

45-49 år

40-44 år

35-39 år

30-34 år

25-29 år

20-24 år

0 20 40 60 80 100

Medelvärde Min Median Max
Ålder 2,6 2,0 2,0 7,0



Vilket är ditt kön?    
Vilket är ditt kön?  Antal svar
Kvinna 93 (60,4%)
Man 61 (39,6%)
Annan könsidentitet  0 (0,0%)
Summa 154 (100,0%)

Annan könsidentitet

Man

Kvinna

0 10025 50 75

Medelvärde Min Median Max
Vilket är ditt kön?  1,4 1,0 1,0 2,0

Har du svenska som modersmål?    
Har du svenska som modersmål?  Antal svar
Ja 142 (92,2%)
Nej 12 (7,8%)
Summa 154 (100,0%)

Nej

Ja

0 25 50 75 100 125 150

Medelvärde Min Median Max
Har du svenska som modersmål?  1,1 1,0 1,0 2,0



Var är du född?   
Var är du född? Antal svar
Sverige 140 (90,9%)
Övriga Norden 4 (2,6%)
Övriga Europa 3 (1,9%)
Afrika 0 (0,0%)
Asien 7 (4,5%)
Nordamerika 0 (0,0%)
Australien/Oceanien 0 (0,0%)
Sydamerika 0 (0,0%)
Summa 154 (100,0%)

Sydamerika

Australien/Oceanien

Nordamerika

Asien

Afrika

Övriga Europa

Övriga Norden

Sverige

0 50 100 150

Medelvärde Min Median Max
Var är du född? 7,5 1,0 8,0 8,0

Vilken termin påbörjade du Läkarprogrammet vid 
LiU?   
Vilken termin påbörjade du Läkarprogrammet vid 
LiU? Antal svar
VT 2011 11 (7,2%)
HT 2011 12 (7,8%)
VT 2012 12 (7,8%)
HT 2012 18 (11,8%)
VT2013 19 (12,4%)
HT2013 15 (9,8%)
VT 2014 10 (6,5%)
HT 2014 19 (12,4%)
VT 2015 18 (11,8%)
HT 2015 19 (12,4%)

Summa
153 

(100,0%)

HT 2015

VT 2015

HT 2014

VT 2014

HT2013

VT2013

HT 2012

VT 2012

HT 2011

VT 2011

0 5 10 15 20



Medelvärde Min Median Max
Vilken termin påbörjade du Läkarprogrammet vid LiU? 5,9 1,0 6,0 10,0

Vilken termin tog du Läkarexamen?    
Vilken termin tog du Läkarexamen?  Antal svar
VT 2016 9 (5,9%)
HT 2016 9 (5,9%)
VT 2017 16 (10,5%)
HT2017 9 (5,9%)
VT 2018 21 (13,7%)
HT 2018 10 (6,5%)
VT 2019 14 (9,2%)
HT 2019 10 (6,5%)
VT 2020 32 (20,9%)
HT 2020 23 (15,0%)
Summa 153 (100,0%)

HT 2020

VT 2020

HT 2019

VT 2019

HT 2018

VT 2018

HT2017

VT 2017

HT 2016

VT 2016

0 5 10 15 20 25 30 35

Medelvärde Min Median Max
Vilken termin tog du Läkarexamen?  6,4 1,0 7,0 10,0



Hur många års erfarenhet av annan 
universitetsutbildning hade du innan du började 
Läkarprogrammet?    
Hur många års erfarenhet av annan 
universitetsutbildning hade du innan du började 
Läkarprogrammet?  Antal svar
0 år 90 (58,4%)
1/2 år 22 (14,3%)
1 år 18 (11,7%)
2 år 7 (4,5%)
3 år 4 (2,6%)
4 år 3 (1,9%)
Mer än 4 år 10 (6,5%)

Summa
154 

(100,0%)

Mer än 4 år

4 år

3 år

2 år

1 år

1/2 år

0 år

0 20 40 60 80 100

Medelvärde Min Median Max
Hur många års erfarenhet av annan universitetsutbildning hade du innan du började Läkarprogrammet?  2,1 1,0 1,0 7,0

Inom vilket område var din universitetsutbildning 
som du läste innan Läkarprogrammet?   
Inom vilket område var din universitetsutbildning som du 
läste innan Läkarprogrammet? Antal svar

Vård och omsorg
16 

(25,0%)
Biomedicin 6 (9,4%)
Odontologi 3 (4,7%)

Teknik
12 

(18,8%)

Annat
27 

(42,2%)

Summa
64 

(100,0%)

Annat

Teknik

Odontologi

Biomedicin

Vård och omsorg

0 10 20 30

Medelvärde Min Median Max
Inom vilket område var din universitetsutbildning som du läste innan Läkarprogrammet? 3,4 1,0 4,0 5,0



Hur lång arbetslivserfarenhet hade du innan du 
påbörjade Läkarprogrammet?   
Hur lång arbetslivserfarenhet hade du innan du 
påbörjade Läkarprogrammet? Antal svar
Ingen 41 (26,6%)
1 år eller mindre 72 (46,8%)
2-3 år 24 (15,6%)
4-5 år 8 (5,2%)
6 år eller mer  9 (5,8%)

Summa
154 

(100,0%)

6 år eller mer

4-5 år

2-3 år

1 år eller mindre

Ingen

0 20 40 60 80

Medelvärde Min Median Max
Hur lång arbetslivserfarenhet hade du innan du påbörjade Läkarprogrammet? 2,2 1,0 2,0 5,0

Bedömning av din utbildning



I vilken utsträckning är du nöjd med din 
utbildning som helhet på Läkarprogrammet   
I vilken utsträckning var Läkarprogrammet på LiU en bra grund 
för att arbeta som läkare?
I vilken utsträckning var Läkarprogrammet på LiU en 
bra grund för att arbeta som läkare? Antal svar
Inte alls 1 (0,6%)
I liten utsträckning 1 (0,6%)
I ganska liten utsträckning 2 (1,3%)
I ganska stor utsträckning 28 (18,2%)
I stor utsträckning 92 (59,7%)
Helt och hållet 30 (19,5%)

Summa
154 

(100,0%)

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 10025 50 75

Medelvärde Min Median Max
I vilken utsträckning var Läkarprogrammet på LiU en bra grund för att arbeta som läkare? 4,9 1,0 5,0 6,0

I vilken utsträckning var Läkarprogrammet på LiU en bra grund 
för din personliga utveckling?
I vilken utsträckning var Läkarprogrammet på LiU en 
bra grund för din personliga utveckling? Antal svar
Inte alls 1 (0,6%)
I liten utsträckning 4 (2,6%)
I ganska liten utsträckning 11 (7,1%)
I ganska stor utsträckning 46 (29,9%)
I stor utsträckning 62 (40,3%)
Helt och hållet 30 (19,5%)

Summa
154 

(100,0%)

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 20 40 60 80

Medelvärde Min Median Max
I vilken utsträckning var Läkarprogrammet på LiU en bra grund för din personliga utveckling? 4,6 1,0 5,0 6,0



I vilken utsträckning trivdes du på Läkarprogrammet?
I vilken utsträckning trivdes du på Läkarprogrammet? Antal svar
Inte alls 3 (1,9%)
I liten utsträckning 1 (0,6%)
I ganska liten utsträckning 11 (7,1%)
I ganska stor utsträckning 34 (22,1%)
I stor utsträckning 71 (46,1%)
Helt och hållet 34 (22,1%)
Summa 154 (100,0%)

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 20 40 60 80

Medelvärde Min Median Max
I vilken utsträckning trivdes du på Läkarprogrammet? 4,8 1,0 5,0 6,0

I vilken utsträckning upplevde du att ni studenter hade aktiv del 
i utvecklingen av utbildningen?
I vilken utsträckning upplevde du att ni studenter hade 
aktiv del i utvecklingen av utbildningen? Antal svar
Inte alls 6 (3,9%)
I liten utsträckning 14 (9,1%)
I ganska liten utsträckning 33 (21,4%)
I ganska stor utsträckning 63 (40,9%)
I stor utsträckning 32 (20,8%)
Helt och hållet 6 (3,9%)

Summa
154 

(100,0%)

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 20 40 60 80

Medelvärde Min Median Max
I vilken utsträckning upplevde du att ni studenter hade aktiv del i utvecklingen av utbildningen? 3,8 1,0 4,0 6,0

Bedömning av din utbildning utifrån nationella lärandemål för 
Läkarexamen



I vilken utsträckning har Läkarprogrammet 
bidragit till din kunskap och förståelse om…   
… medicinska områdets vetenskapliga grund
… medicinska områdets vetenskapliga grund Antal svar
Inte alls 0 (0,0%)
I liten utsträckning 1 (0,6%)
I ganska liten utsträckning 3 (1,9%)
I ganska stor utsträckning 34 (22,1%)
I stor utsträckning 79 (51,3%)
Helt och hållet 37 (24,0%)
Summa 154 (100,0%)

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 5025 75 100

Medelvärde Min Median Max
… medicinska områdets vetenskapliga grund 5,0 2,0 5,0 6,0

…förhållanden i samhället som påverkar hälsan för olika 
grupper och individer
…förhållanden i samhället som påverkar hälsan för 
olika grupper och individer Antal svar
Inte alls 0 (0,0%)
I liten utsträckning 1 (0,6%)
I ganska liten utsträckning 7 (4,5%)
I ganska stor utsträckning 40 (26,0%)
I stor utsträckning 76 (49,4%)
Helt och hållet 30 (19,5%)

Summa
154 

(100,0%)

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 20 40 60 80

Medelvärde Min Median Max
…förhållanden i samhället som påverkar hälsan för olika grupper och individer 4,8 2,0 5,0 6,0



…hälso- och sjukvårdens ekonomi och organisation
…hälso- och sjukvårdens ekonomi och organisation Antal svar
Inte alls 4 (2,6%)
I liten utsträckning 26 (16,9%)
I ganska liten utsträckning 54 (35,1%)
I ganska stor utsträckning 47 (30,5%)
I stor utsträckning 19 (12,3%)
Helt och hållet 4 (2,6%)
Summa 154 (100,0%)

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 20 40 60

Medelvärde Min Median Max
…hälso- och sjukvårdens ekonomi och organisation 3,4 1,0 3,0 6,0

…författningar som styr sjukvårdssystemet
…författningar som styr sjukvårdssystemet Antal svar
Inte alls 4 (2,6%)
I liten utsträckning 19 (12,3%)
I ganska liten utsträckning 44 (28,6%)
I ganska stor utsträckning 53 (34,4%)
I stor utsträckning 27 (17,5%)
Helt och hållet 7 (4,5%)
Summa 154 (100,0%)

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 20 40 60

Medelvärde Min Median Max
…författningar som styr sjukvårdssystemet 3,7 1,0 4,0 6,0



I vilken utsträckning har du under utbildningen 
utvecklat färdighet och förmåga att....   
...genomföra hälsofrämjande insatser för enskilda och grupper 
av patienter?
...genomföra hälsofrämjande insatser för enskilda och 
grupper av patienter? Antal svar
Inte alls 0 (0,0%)
I liten utsträckning 3 (1,9%)
I ganska liten utsträckning 13 (8,4%)
I ganska stor utsträckning 52 (33,8%)
I stor utsträckning 63 (40,9%)
Helt och hållet 23 (14,9%)

Summa
154 

(100,0%)

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 20 40 60 80

Medelvärde Min Median Max
...genomföra hälsofrämjande insatser för enskilda och grupper av patienter? 4,6 2,0 5,0 6,0

...undervisa och handleda individer eller grupper?
...undervisa och handleda individer eller grupper? Antal svar
Inte alls 3 (1,9%)
I liten utsträckning 9 (5,8%)
I ganska liten utsträckning 37 (24,0%)
I ganska stor utsträckning 46 (29,9%)
I stor utsträckning 44 (28,6%)
Helt och hållet 15 (9,7%)
Summa 154 (100,0%)

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 10 20 30 40 50

Medelvärde Min Median Max
...undervisa och handleda individer eller grupper? 4,1 1,0 4,0 6,0



...redogöra för behandlingsresultat med patienter?
...redogöra för behandlingsresultat med patienter? Antal svar
Inte alls 0 (0,0%)
I liten utsträckning 1 (0,6%)
I ganska liten utsträckning 17 (11,0%)
I ganska stor utsträckning 42 (27,3%)
I stor utsträckning 65 (42,2%)
Helt och hållet 29 (18,8%)
Summa 154 (100,0%)

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 20 40 60 80

Medelvärde Min Median Max
...redogöra för behandlingsresultat med patienter? 4,7 2,0 5,0 6,0

...genomföra förbättringsarbete av t. ex. en rutin?
...genomföra förbättringsarbete av t. ex. en rutin? Antal svar
Inte alls 0 (0,0%)
I liten utsträckning 12 (7,8%)
I ganska liten utsträckning 30 (19,5%)
I ganska stor utsträckning 69 (44,8%)
I stor utsträckning 31 (20,1%)
Helt och hållet 12 (7,8%)
Summa 154 (100,0%)

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 20 40 60 80

Medelvärde Min Median Max
...genomföra förbättringsarbete av t. ex. en rutin? 4,0 2,0 4,0 6,0



I vilken utsträckning bidrog utbildningen till att 
utveckla...

...din självkännedom?
...din självkännedom? Antal svar
Inte alls 1 (0,6%)
I liten utsträckning 7 (4,5%)
I ganska liten utsträckning 18 (11,7%)
I ganska stor utsträckning 49 (31,8%)
I stor utsträckning 59 (38,3%)
Helt och hållet 20 (13,0%)
Summa 154 (100,0%)

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 20 40 60 80

Medelvärde Min Median Max
...din självkännedom? 4,4 1,0 5,0 6,0

...din empatiska förmåga?
...din empatiska förmåga? Antal svar
Inte alls 3 (1,9%)
I liten utsträckning 9 (5,8%)
I ganska liten utsträckning 27 (17,5%)
I ganska stor utsträckning 51 (33,1%)
I stor utsträckning 41 (26,6%)
Helt och hållet 23 (14,9%)
Summa 154 (100,0%)

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 10 20 30 40 50 60

Medelvärde Min Median Max
...din empatiska förmåga? 4,2 1,0 4,0 6,0



...en helhetssyn på patienten (vetenskapligt, humanistiskt och 
mänskliga rättigheter)?
...en helhetssyn på patienten (vetenskapligt, 
humanistiskt och mänskliga rättigheter)? Antal svar
Inte alls 1 (0,6%)
I liten utsträckning 3 (1,9%)
I ganska liten utsträckning 6 (3,9%)
I ganska stor utsträckning 40 (26,0%)
I stor utsträckning 68 (44,2%)
Helt och hållet 36 (23,4%)

Summa
154 

(100,0%)

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 20 40 60 80

Medelvärde Min Median Max
...en helhetssyn på patienten (vetenskapligt, humanistiskt och mänskliga rättigheter)? 4,8 1,0 5,0 6,0

...ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och 
deras närstående?
...ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter 
och deras närstående?

Antal svar
Inte alls 0 (0,0%)
I liten utsträckning 0 (0,0%)
I ganska liten utsträckning 6 (3,9%)
I ganska stor utsträckning 26 (16,9%)
I stor utsträckning 73 (47,4%)
Helt och hållet 49 (31,8%)

Summa
154 

(100,0%)

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 20 40 60 80

Medelvärde Min Median Max
...ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående?

5,1 3,0 5,0 6,0



Bedömning av din utbildning utifrån praktiska färdigheter

När du började arbeta som läkare, i vilken 
utsträckning kände du dig förberedd för att…   
…inhämta anamnes
…inhämta anamnes Antal svar
Inte alls 1 (0,6%)
I liten utsträckning 0 (0,0%)
I ganska liten utsträckning 1 (0,6%)
I ganska stor utsträckning 12 (7,8%)
I stor utsträckning 50 (32,5%)
Helt och hållet 90 (58,4%)
Ej relevant 0 (0,0%)
Summa 154 (100,0%)

Ej relevant

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 10025 50 75

Medelvärde Min Median Max
…inhämta anamnes 5,5 1,0 6,0 6,0



…genomföra relevant statusundersökning
…genomföra relevant statusundersökning Antal svar
Inte alls 1 (0,6%)
I liten utsträckning 0 (0,0%)
I ganska liten utsträckning 5 (3,2%)
I ganska stor utsträckning 28 (18,2%)
I stor utsträckning 76 (49,4%)
Helt och hållet 44 (28,6%)
Ej relevant 0 (0,0%)
Summa 154 (100,0%)

Ej relevant

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 20 40 60 80

Medelvärde Min Median Max
…genomföra relevant statusundersökning 5,0 1,0 5,0 6,0

…identifiera möjliga orsaker till patientens tillstånd och 
prioritera arbetsdiagnoser bland relevanta differentialdiagnoser
…identifiera möjliga orsaker till patientens tillstånd och 
prioritera arbetsdiagnoser bland relevanta 
differentialdiagnoser Antal svar
Inte alls 1 (0,6%)
I liten utsträckning 0 (0,0%)
I ganska liten utsträckning 8 (5,2%)
I ganska stor utsträckning 44 (28,6%)
I stor utsträckning 77 (50,0%)
Helt och hållet 24 (15,6%)
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
154 

(100,0%)

Ej relevant

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 20 40 60 80 100

MedelvärdeMinMedianMax
…identifiera möjliga orsaker till patientens tillstånd och prioritera arbetsdiagnoser bland relevanta 
differentialdiagnoser 4,7 1,0 5,0 6,0



…kommunicera bedömning, behandlingsplan och prognos 
anpassat till patient och/ eller anhöriga för att möjliggöra 
delaktighet i beslut?
…kommunicera bedömning, behandlingsplan och 
prognos anpassat till patient och/ eller anhöriga för att 
möjliggöra delaktighet i beslut? Antal svar
Inte alls 1 (0,6%)
I liten utsträckning 2 (1,3%)
I ganska liten utsträckning 8 (5,2%)
I ganska stor utsträckning 52 (33,8%)
I stor utsträckning 60 (39,0%)
Helt och hållet 31 (20,1%)
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
154 

(100,0%)

Ej relevant

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 20 40 60 80

MedelvärdeMinMedianMax
…kommunicera bedömning, behandlingsplan och prognos anpassat till patient och/ eller anhöriga för att möjliggöra
delaktighet i beslut? 4,7 1,0 5,0 6,0

…kommunicera relevant information om situation, bedömning 
och behandlingsplan till medlemmar i teamet och “bakjour
/konsult” via strukturerad kommunikation?
…kommunicera relevant information om situation, 
bedömning och behandlingsplan till medlemmar i 
teamet och “bakjour/konsult” via strukturerad 
kommunikation? Antal svar
Inte alls 1 (0,6%)
I liten utsträckning 3 (1,9%)
I ganska liten utsträckning 11 (7,1%)
I ganska stor utsträckning 44 (28,6%)
I stor utsträckning 66 (42,9%)
Helt och hållet 29 (18,8%)
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
154 

(100,0%)

Ej relevant

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 20 40 60 80

MedelvärdeMinMedianMax
…kommunicera relevant information om situation, bedömning och behandlingsplan till medlemmar i teamet och 
“bakjour/konsult” via strukturerad kommunikation? 4,7 1,0 5,0 6,0



…identifiera patienter i behov av akut vård?
…identifiera patienter i behov av akut vård? Antal svar
Inte alls 0 (0,0%)
I liten utsträckning 4 (2,6%)
I ganska liten utsträckning 13 (8,4%)
I ganska stor utsträckning 44 (28,6%)
I stor utsträckning 71 (46,1%)
Helt och hållet 22 (14,3%)
Ej relevant 0 (0,0%)
Summa 154 (100,0%)

Ej relevant

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 20 40 60 80

Medelvärde Min Median Max
…identifiera patienter i behov av akut vård? 4,6 2,0 5,0 6,0

…genomföra primärt omhändertagande av patienter i behov av 
akut vård?
…genomföra primärt omhändertagande av patienter i 
behov av akut vård? Antal svar
Inte alls 1 (0,6%)
I liten utsträckning 10 (6,5%)
I ganska liten utsträckning 20 (13,0%)
I ganska stor utsträckning 55 (35,7%)
I stor utsträckning 53 (34,4%)
Helt och hållet 15 (9,7%)
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
154 

(100,0%)

Ej relevant

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 20 40 60

Medelvärde Min Median Max
…genomföra primärt omhändertagande av patienter i behov av akut vård? 4,3 1,0 4,0 6,0



…samarbeta med annan vårdpersonal inom hälso- och 
sjukvården?
…samarbeta med annan vårdpersonal inom hälso- 
och sjukvården? Antal svar
Inte alls 1 (0,6%)
I liten utsträckning 3 (1,9%)
I ganska liten utsträckning 6 (3,9%)
I ganska stor utsträckning 24 (15,6%)
I stor utsträckning 67 (43,5%)
Helt och hållet 53 (34,4%)
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
154 

(100,0%)

Ej relevant

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 20 40 60 80

Medelvärde Min Median Max
…samarbeta med annan vårdpersonal inom hälso- och sjukvården? 5,0 1,0 5,0 6,0

…upprätta en initial utredningsplan, inklusive ta ställning till 
lämplig vårdnivå för patienten?
…upprätta en initial utredningsplan, inklusive ta 
ställning till lämplig vårdnivå för patienten? Antal svar
Inte alls 2 (1,3%)
I liten utsträckning 6 (3,9%)
I ganska liten utsträckning 23 (14,9%)
I ganska stor utsträckning 56 (36,4%)
I stor utsträckning 52 (33,8%)
Helt och hållet 15 (9,7%)
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
154 

(100,0%)

Ej relevant

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 20 40 60

Medelvärde Min Median Max
…upprätta en initial utredningsplan, inklusive ta ställning till lämplig vårdnivå för patienten? 4,3 1,0 4,0 6,0



…identifiera behov av och initiera preventiva åtgärder?
…identifiera behov av och initiera preventiva 
åtgärder? Antal svar
Inte alls 0 (0,0%)
I liten utsträckning 2 (1,3%)
I ganska liten utsträckning 13 (8,4%)
I ganska stor utsträckning 62 (40,3%)
I stor utsträckning 55 (35,7%)
Helt och hållet 22 (14,3%)
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
154 

(100,0%)

Ej relevant

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 20 40 60 80

Medelvärde Min Median Max
…identifiera behov av och initiera preventiva åtgärder? 4,5 2,0 4,5 6,0

…att ta ställning till förutsättningar för livsuppehållande 
åtgärder med hänsyn till patientens önskemål?
…att ta ställning till förutsättningar för livsuppehållande 
åtgärder med hänsyn till patientens önskemål? Antal svar
Inte alls 3 (1,9%)
I liten utsträckning 7 (4,5%)
I ganska liten utsträckning 39 (25,3%)
I ganska stor utsträckning 45 (29,2%)
I stor utsträckning 41 (26,6%)
Helt och hållet 16 (10,4%)
Ej relevant 3 (1,9%)

Summa
154 

(100,0%)

Ej relevant

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 10 20 30 40 50

Medelvärde Min Median Max
…att ta ställning till förutsättningar för livsuppehållande åtgärder med hänsyn till patientens önskemål? 4,1 1,0 4,0 7,0



…bidra till en säkerhetskultur inom vården
…bidra till en säkerhetskultur inom vården Antal svar
Inte alls 3 (1,9%)
I liten utsträckning 7 (4,5%)
I ganska liten utsträckning 24 (15,6%)
I ganska stor utsträckning 57 (37,0%)
I stor utsträckning 39 (25,3%)
Helt och hållet 18 (11,7%)
Ej relevant 6 (3,9%)
Summa 154 (100,0%)

Ej relevant

Helt och hållet

I stor utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I liten utsträckning

Inte alls

0 20 40 60

Medelvärde Min Median Max
…bidra till en säkerhetskultur inom vården 4,3 1,0 4,0 7,0

Bedömning av din utbildning utifrån kunskap kring egen 
hållbarhet

Uppskatta hur du i dagsläget klarar av att hantera 
nedan situationer.   
Jag känner mig bekväm med att sitta tyst medan min patient 
gråter.
Jag känner mig bekväm med att sitta tyst medan min 
patient gråter. Antal svar
Så är det aldrig 1 (0,7%)
Så är det väldigt sällan 0 (0,0%)
Så är det sällan 2 (1,3%)
Så är det ibland 19 (12,4%)
Så är det ofta 28 (18,3%)
Så är det nästan alltid 54 (35,3%)
Så är det alltid 49 (32,0%)
Har inte inträffat, kan inte svara 0 (0,0%)

Summa
153 

(100,0%)

Har inte inträffat,
kan inte svara

Så är det alltid

Så är det nästan
alltid

Så är det ofta

Så är det ibland

Så är det sällan

Så är det väldigt
sällan

Så är det aldrig

0 20 40 60

Medelvärde Min Median Max
Jag känner mig bekväm med att sitta tyst medan min patient gråter. 5,8 1,0 6,0 7,0



Jag accepterar att jag inte kan övertyga mina patienter att ändra
ohälsosamma vanor eller att hantera sin sjukdom på ett bättre 
sätt.
Jag accepterar att jag inte kan övertyga mina patienter 
att ändra ohälsosamma vanor eller att hantera sin 
sjukdom på ett bättre sätt. Antal svar
Så är det aldrig 0 (0,0%)
Så är det väldigt sällan 2 (1,3%)
Så är det sällan 4 (2,6%)
Så är det ibland 38 (24,8%)
Så är det ofta 28 (18,3%)
Så är det nästan alltid 35 (22,9%)
Så är det alltid 46 (30,1%)
Har inte inträffat, kan inte svara 0 (0,0%)

Summa
153 

(100,0%)

Har inte inträffat,
kan inte svara

Så är det alltid

Så är det nästan
alltid

Så är det ofta

Så är det ibland

Så är det sällan

Så är det väldigt
sällan

Så är det aldrig

0 10 20 30 40 50

MedelvärdeMinMedianMax
Jag accepterar att jag inte kan övertyga mina patienter att ändra ohälsosamma vanor eller att hantera sin sjukdom 
på ett bättre sätt. 5,5 2,0 6,0 7,0



Jag tillåter mig själv att uppleva ilska, sorg eller frustration i 
mitt dagliga arbete.
Jag tillåter mig själv att uppleva ilska, sorg eller 
frustration i mitt dagliga arbete. Antal svar
Så är det aldrig 0 (0,0%)
Så är det väldigt sällan 6 (3,9%)
Så är det sällan 9 (5,8%)
Så är det ibland 44 (28,6%)
Så är det ofta 40 (26,0%)
Så är det nästan alltid 31 (20,1%)
Så är det alltid 22 (14,3%)
Har inte inträffat, kan inte svara 2 (1,3%)

Summa
154 

(100,0%)

Har inte inträffat,
kan inte svara

Så är det alltid

Så är det nästan
alltid

Så är det ofta

Så är det ibland

Så är det sällan

Så är det väldigt
sällan

Så är det aldrig

0 10 20 30 40 50

Medelvärde Min Median Max
Jag tillåter mig själv att uppleva ilska, sorg eller frustration i mitt dagliga arbete. 5,0 2,0 5,0 8,0

Jag använder inte min fritid till att jobba ikapp, även fast det 
skulle hjälpa för att känna mig mindre stressad på jobbet.
Jag använder inte min fritid till att jobba ikapp, även fast
det skulle hjälpa för att känna mig mindre stressad på 
jobbet. Antal svar
Så är det aldrig 8 (5,2%)
Så är det väldigt sällan 20 (13,1%)
Så är det sällan 18 (11,8%)
Så är det ibland 23 (15,0%)
Så är det ofta 18 (11,8%)
Så är det nästan alltid 35 (22,9%)
Så är det alltid 29 (19,0%)
Har inte inträffat, kan inte svara 2 (1,3%)

Summa
153 

(100,0%)

Har inte inträffat,
kan inte svara

Så är det alltid

Så är det nästan
alltid

Så är det ofta

Så är det ibland

Så är det sällan

Så är det väldigt
sällan

Så är det aldrig

0 10 20 30 40

MedelvärdeMinMedianMax
Jag använder inte min fritid till att jobba ikapp, även fast det skulle hjälpa för att känna mig mindre stressad på 
jobbet. 4,7 1,0 5,0 8,0



Jag kan känna empati med mina patienter även fast jag ligger 
efter i schemat.
Jag kan känna empati med mina patienter även fast jag 
ligger efter i schemat. Antal svar
Så är det aldrig 0 (0,0%)
Så är det väldigt sällan 1 (0,6%)
Så är det sällan 0 (0,0%)
Så är det ibland 22 (14,3%)
Så är det ofta 43 (27,9%)
Så är det nästan alltid 49 (31,8%)
Så är det alltid 38 (24,7%)
Har inte inträffat, kan inte svara 1 (0,6%)

Summa
154 

(100,0%)

Har inte inträffat,
kan inte svara

Så är det alltid

Så är det nästan
alltid

Så är det ofta

Så är det ibland

Så är det sällan

Så är det väldigt
sällan

Så är det aldrig

0 10 20 30 40 50 60

Medelvärde Min Median Max
Jag kan känna empati med mina patienter även fast jag ligger efter i schemat. 5,7 2,0 6,0 8,0

Jag klarar av att hantera svåra situationer med kollegor även 
fast mina egna tankar och känslor är negativa.
Jag klarar av att hantera svåra situationer med kollegor 
även fast mina egna tankar och känslor är negativa. Antal svar
Så är det aldrig 0 (0,0%)
Så är det väldigt sällan 1 (0,7%)
Så är det sällan 5 (3,3%)
Så är det ibland 18 (11,8%)
Så är det ofta 37 (24,2%)
Så är det nästan alltid 65 (42,5%)
Så är det alltid 18 (11,8%)
Har inte inträffat, kan inte svara 9 (5,9%)

Summa
153 

(100,0%)

Har inte inträffat,
kan inte svara

Så är det alltid

Så är det nästan
alltid

Så är det ofta

Så är det ibland

Så är det sällan

Så är det väldigt
sällan

Så är det aldrig

0 20 40 60 80

Medelvärde Min Median Max
Jag klarar av att hantera svåra situationer med kollegor även fast mina egna tankar och känslor är negativa. 5,6 2,0 6,0 8,0



Jag tar inte med mig stressen på jobbet hem.
Jag tar inte med mig stressen på jobbet hem. Antal svar
Så är det aldrig 0 (0,0%)
Så är det väldigt sällan 15 (9,7%)
Så är det sällan 24 (15,6%)
Så är det ibland 39 (25,3%)
Så är det ofta 36 (23,4%)
Så är det nästan alltid 31 (20,1%)
Så är det alltid 9 (5,8%)
Har inte inträffat, kan inte svara 0 (0,0%)
Summa 154 (100,0%)

Har inte inträffat,
kan inte svara

Så är det alltid

Så är det nästan
alltid

Så är det ofta

Så är det ibland

Så är det sällan

Så är det väldigt
sällan

Så är det aldrig

0 10 20 30 40 50

Medelvärde Min Median Max
Jag tar inte med mig stressen på jobbet hem. 4,5 2,0 4,0 7,0

Att acceptera mina negativa reaktioner på stressiga situationer 
är del av hur jag hanterar stressiga situationer.
Att acceptera mina negativa reaktioner på stressiga 
situationer är del av hur jag hanterar stressiga 
situationer. Antal svar
Så är det aldrig 4 (2,6%)
Så är det väldigt sällan 3 (1,9%)
Så är det sällan 12 (7,8%)
Så är det ibland 43 (27,9%)
Så är det ofta 49 (31,8%)
Så är det nästan alltid 29 (18,8%)
Så är det alltid 10 (6,5%)
Har inte inträffat, kan inte svara 4 (2,6%)

Summa
154 

(100,0%)

Har inte inträffat,
kan inte svara

Så är det alltid

Så är det nästan
alltid

Så är det ofta

Så är det ibland

Så är det sällan

Så är det väldigt
sällan

Så är det aldrig

0 10 20 30 40 50 60

Medelvärde Min Median Max
Att acceptera mina negativa reaktioner på stressiga situationer är del av hur jag hanterar stressiga situationer. 4,8 1,0 5,0 8,0



Jag tillåter mig själv att känna mig skyldig när jag tar felaktiga 
medicinska beslut.
Jag tillåter mig själv att känna mig skyldig när jag tar 
felaktiga medicinska beslut. Antal svar
Så är det aldrig 0 (0,0%)
Så är det väldigt sällan 1 (0,6%)
Så är det sällan 4 (2,6%)
Så är det ibland 26 (16,9%)
Så är det ofta 37 (24,0%)
Så är det nästan alltid 36 (23,4%)
Så är det alltid 47 (30,5%)
Har inte inträffat, kan inte svara 3 (1,9%)

Summa
154 

(100,0%)

Har inte inträffat,
kan inte svara

Så är det alltid

Så är det nästan
alltid

Så är det ofta

Så är det ibland

Så är det sällan

Så är det väldigt
sällan

Så är det aldrig

0 10 20 30 40 50

Medelvärde Min Median Max
Jag tillåter mig själv att känna mig skyldig när jag tar felaktiga medicinska beslut. 5,7 2,0 6,0 8,0

Trots den dagliga stressen på jobbet agerar jag utifrån mina 
egna värderingar som person och som professionell.
Trots den dagliga stressen på jobbet agerar jag utifrån 
mina egna värderingar som person och som 
professionell. Antal svar
Så är det aldrig 0 (0,0%)
Så är det väldigt sällan 0 (0,0%)
Så är det sällan 1 (0,7%)
Så är det ibland 9 (5,9%)
Så är det ofta 39 (25,5%)
Så är det nästan alltid 69 (45,1%)
Så är det alltid 35 (22,9%)
Har inte inträffat, kan inte svara 0 (0,0%)

Summa
153 

(100,0%)

Har inte inträffat,
kan inte svara

Så är det alltid

Så är det nästan
alltid

Så är det ofta

Så är det ibland

Så är det sällan

Så är det väldigt
sällan

Så är det aldrig

0 20 40 60 80

Medelvärde Min Median Max
Trots den dagliga stressen på jobbet agerar jag utifrån mina egna värderingar som person och som professionell. 5,8 3,0 6,0 7,0



När jag blir frustrerad över en patient är jag ändå kapabel att ge 
samma vård som till övriga patienter 
När jag blir frustrerad över en patient är jag ändå 
kapabel att ge samma vård som till övriga patienter  Antal svar
Så är det aldrig 0 (0,0%)
Så är det väldigt sällan 0 (0,0%)
Så är det sällan 0 (0,0%)
Så är det ibland 1 (0,6%)
Så är det ofta 28 (18,2%)
Så är det nästan alltid 75 (48,7%)
Så är det alltid 50 (32,5%)
Har inte inträffat, kan inte svara 0 (0,0%)

Summa
154 

(100,0%)

Har inte inträffat,
kan inte svara

Så är det alltid

Så är det nästan
alltid

Så är det ofta

Så är det ibland

Så är det sällan

Så är det väldigt
sällan

Så är det aldrig

0 20 40 60 80

Medelvärde Min Median Max
När jag blir frustrerad över en patient är jag ändå kapabel att ge samma vård som till övriga patienter  6,1 4,0 6,0 7,0

12. Jag kan mentalt hantera svåra medicinska beslut som jag 
har fattat.
12. Jag kan mentalt hantera svåra medicinska beslut 
som jag har fattat. Antal svar
Så är det aldrig 0 (0,0%)
Så är det väldigt sällan 1 (0,7%)
Så är det sällan 7 (4,6%)
Så är det ibland 12 (7,8%)
Så är det ofta 52 (34,0%)
Så är det nästan alltid 55 (35,9%)
Så är det alltid 17 (11,1%)
Har inte inträffat, kan inte svara 9 (5,9%)

Summa
153 

(100,0%)

Har inte inträffat,
kan inte svara

Så är det alltid

Så är det nästan
alltid

Så är det ofta

Så är det ibland

Så är det sällan

Så är det väldigt
sällan

Så är det aldrig

0 20 40 60

Medelvärde Min Median Max
12. Jag kan mentalt hantera svåra medicinska beslut som jag har fattat. 5,6 2,0 6,0 8,0



13. Jag klarar av att återkalla en patient även fast jag vet att 
patienten är arg och inte tycker om mina beslut.
13. Jag klarar av att återkalla en patient även fast jag 
vet att patienten är arg och inte tycker om mina beslut. Antal svar
Så är det aldrig 0 (0,0%)
Så är det väldigt sällan 0 (0,0%)
Så är det sällan 0 (0,0%)
Så är det ibland 13 (8,5%)
Så är det ofta 30 (19,6%)
Så är det nästan alltid 39 (25,5%)
Så är det alltid 58 (37,9%)
Har inte inträffat, kan inte svara 13 (8,5%)

Summa
153 

(100,0%)

Har inte inträffat,
kan inte svara

Så är det alltid

Så är det nästan
alltid

Så är det ofta

Så är det ibland

Så är det sällan

Så är det väldigt
sällan

Så är det aldrig

0 20 40 60 80

Medelvärde Min Median Max
13. Jag klarar av att återkalla en patient även fast jag vet att patienten är arg och inte tycker om mina beslut. 6,2 4,0 6,0 8,0

14. Jag klarar av att fortsätta mitt dagliga jobb som vanligt även 
efter att ha träffat en emotionellt utmanade patient.
14. Jag klarar av att fortsätta mitt dagliga jobb som 
vanligt även efter att ha träffat en emotionellt utmanade
patient. Antal svar
Så är det aldrig 0 (0,0%)
Så är det väldigt sällan 0 (0,0%)
Så är det sällan 2 (1,3%)
Så är det ibland 10 (6,5%)
Så är det ofta 28 (18,2%)
Så är det nästan alltid 62 (40,3%)
Så är det alltid 51 (33,1%)
Har inte inträffat, kan inte svara 1 (0,6%)

Summa
154 

(100,0%)

Har inte inträffat,
kan inte svara

Så är det alltid

Så är det nästan
alltid

Så är det ofta

Så är det ibland

Så är det sällan

Så är det väldigt
sällan

Så är det aldrig

0 20 40 60 80

MedelvärdeMinMedianMax
14. Jag klarar av att fortsätta mitt dagliga jobb som vanligt även efter att ha träffat en emotionellt utmanade 
patient. 6,0 3,0 6,0 8,0

Är det någon specifik kompetens du känner att du
saknar från Läkarprogrammet (Någon situation 
som du har haft svårt att hantera på grund av 
bristande kunskap) ?   



Är det någon specifik kompetens du känner att du saknar från Läkarprogrammet (Någon situation som du har haft svårt att hantera på grund 
av bristande kunskap) ?
Det absolut svåraste tycker jag är att hitta en balans i att ta egna beslut och fråga ngn mer erfaren kollega. Jag har precis blivit legitimerad och
under tiden som AT-läkare tar man ju mer och mer egna beslut men också lätt att fastna i att fråga så fort man är osäker. Svårt att hitta en 
balans i när det är okej att själv ta eget beslut och när man bör konsultera. Kanske svårt med sådant moment på utbildningen dock utan att det
kommer med erfarenhet men för mig har det varit det svåraste hittills tror jag. 
Akuta patienter som INTE är larmpatienter. Alla mängdpatienter på akuten. Har gått igenom föreläsningar och anteckningar, och hittar faktiskt 
ganska lite om viktiga söksymtom (brsm, dyspné), hjärtinfarkt, LE, hjärtsvikt, ileus, pankreatit. Yrsel! Mer diffdiagnostik, viktiga labbvärden på 
akuten, fallgropar, behandling. 
Generellt bestod VFU alldeles för mycket av att titta på när andra jobbar än att få öva själv! 
Möjligen större kunskap kring triagering och att snabbt identifiera svårt sjuka patienter
Kände mig till viss del oförberedd på möten med människor från andra kulturer med andra förklaringsmodeller, det hade vi inte lyft så mycket 
på tex samtalsstrimman. Vi hade föreläsningar om kulturella skillnader och människor från olika socioekonomiska skikt men inte specifikt hur 
man bemöter det i patientmötet.
Farmakologi
Jag tyckte vi hade för mycket om förhållningssätt, folkhälsa med mera, och för lite övning i differentialdiagnostik under föreläsningsblocken 
Diskussion kring stress och psykisk ohälsa hos läkare. Diskussioner kring ST-val. Hade varit önskvärt med någon slags yrkesvägledning i 
slutet av utbildningen. Hur ska man tänka när man väljer AT-plats? Vad ska man tänka på när man väljer olika specialiteter? Diskussioner 
kring karriär. Även diskussion kring karriärsmöjligheter utanför den offentliga vården. 
Nej
Att veta vilka beslut jag som UL/AT väntas fatta helt självständigt och vad man ska involvera andra i. Mycket fokus på läkarprogrammet ligger i
att bli medicinskt kunnig och ”en ledare”, men jag kände mig direkt osäker på hur mycket frågor som är ”okej” att ställa en överordnad 
Mer sammanhängande akutenplacering
Logistiken kring vart patienter ska vårdas 
Vårdlogistik - vem som gör vad när och för vem. Hade inte förstått hur mycket det handlar om att lotsa patient och kollegor i vårdsystemet.
Brytpunktsbedömning, svåra besked till föräldrar vars barn är sjuka
Hade önskat lite mera kring ledarroll i akuta team situationer (trauma/akutlarm). Hade önskat mera interprofessionella moment, inte 
nödvändigtvis med andra studenter men kanske tex mer erfarna ssk. Något litet, helst praktiskt om basal omvårdnad på de tidiga terminerna. 
Mycket nyttigt i det patientnära arbetet oavsett yrkesroll.
Bukstatus. Värdering av avvikelser i neurostatus
Nej inte vad jag kommer på. Jag har känt mig bra förberedd och mycket som varit svårt har varit för att det varit ”första gången” i många 
situationer som man behöver utsättas för för att utvecklas vidare. 
Hot från patienter
Jämfört med kollegor som studerat vid andra lärosäten har jag sämre kunskaper i anatomi. Kanske har det att göra med att det i princip endast
förkommer test på dessa kunskaper tidigt i utbildningen och att de har låg PPT (poäng/pluggad timme) vid MEQ
Praktiska färdigheter msn bör kunna på vårdcentral/akuten tex rektoskopi, gynundersökning, lumbalpunktion mm. 
Ökad kompetens i handledning mensvärk i sjukvårdens styrning och ekonomi!
Jag hade gärna sett att jag (och studenter jag handlett på akutmottagningen) varit mer inkörda på SBAR
Ang IVO anmälan/avvikelsehantering/hur man hanterar när man gjort fel 
Nej, inte direkt. Men svårt att veta vad som kan tillskrivas utbildningen och inte
Att hantera sina egna känslor! Tyckte allt handlade om patienten och ganska lite om egna känslor i olika situationer
Mer diskussion om våld i nära relationer. Vad man bör göra med informationen och hur man kan hjälpa.
Akuta situationer. Jag gör at på ett sjukhus med väldigt lite stöd, där man står väldigt själv. Att stå själv med beslut så här tidigt och i svåra 
situationer känner jag mig inte förberedd för i den utsträckning det hade behövts. Verkar dock vara en gemensam upplevelse mellan mig och 
mina kollegor som pluggat på annat ställe. 
Medicinsk osäkerhet i den kliniska vardagen.
Bedömma vårdnivå och hur "sjuk" en patient faktiskt är. Akuta sjukdommar inom både medicin och kirurgi- hur de ter sig, hur man handlägger
Inte på rak arm. Utbildningen har förberett på ett bra vis.
Jag önskar att vi hade fått mer utbildning kring balans mellan fritid och jobb, utmattningssyndrom hos läkare
Pedagogik/handledning. Tog två veckor tills jag hade en student bredvid mig på avdelningen och jag har aldrig behövt handleda någon 
tidigare.
Handledning 
Rondsamtal med patienter på avdelning, att ta anamnes från ambulanspersonal och ge akutvård samtidigt 
Mer simulationsträning av akuta situationer hade varit bra. 
Ekonomi
Nej! 
Jag hade önskat att vi på akutveckan(som var suverän) fick testas i att kunna doser mm vid akuta läkemedel utantill/alt dugga innan, som 
ytterligare motivation till sig själv med utantillkunskap. På andra lärosäten har man att man ska checka av att man gjort vissa praktiska 
moment, vilket verkar bra. Det är stor skillnad på docka/verklighet. 
Det praktiska dagliga arbetet på sjukhus, i relation till andra yrkesgrupper. 
Saknas personligt förhållningssätt gentemot yrket om man kan kalla det så. Hur man blir en hållbar läkare. Inte bara på vilket sätt man ska 
uttrycka sig och agera med professionellt förhållningssätt utan också mer hantera situationerna när man kommer ut ur patientrummet etc. 
Tar emot att erkänna men hade varit bra med mer tråkig info om försäkringsmedicin…
Medicinsk kunskap om ovanliga diagnoser 
Inget jag saknar så, men att komma ut i det faktiska jobbet har fått mig att inse att få saker följer ”skolboken”
Då tar man reda på det. 
Vård i livets slutskede tror jag, kommer inte direkt på något annat.
Saknar praktiska färdigheter, tex sätta sond/ultraljud. Upplever att just den praktiska sidan förväntades man lära sig vid sidan av curriculumet.
Akuta situationer. Administrativt arbete.
Rent medicinskt har jag känt mig väl förberedd. Var däremot inte beredd på käftsmällen som det innebar för mig att förstå att jag nu förväntad 
vara läkare och ta beslut i situationer som jag är mer eller mindre bekväm i. Vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig i den här frågan eller om 
det går att ändra på något på käk.
Generellt tycker jag att utbildningen. Varit så pass täckande som man kan förvänta sig, att börja som AT var en stor omställning men jag tror 
det är oundvikligt och inte pga bristande kunskap.
Professionell kompetens/utveckling där dåliga kliniska placeringar bidragit till låg tillit till kollegor och dåligt självförtroende
Aggressiva anhöriga 
Mer träning i kliniska/praktiska moment, ex upprepade  övningar  med lumbalpunktion, kortisoninjektioner etc etc 
Jämfört med kollegor från andra lärosäten har vi från Linköping legat efter vad gäller ultraljudskunskaper både teoretiskt och praktiskt. Har 
tagit igen genom att gå valbar ultraljudskurs under AT och läsa på själv men hade önskat att det ingick i grundutbildningen.  
Handledning av VFU-studenter
Ta beslut om livsuppehållande åtgärder och förmedla detta till patient/anhöriga.
Fler akutfall o scenarion på slutet, mindre forskningsförberedande tack



Nej.



Nuvarande arbete

Vad arbetar du med i dagsläget?   
Vad arbetar du med i dagsläget? Antal svar
Arbetar inom professionen 153 (99,4%)
Annat arbete 1 (0,6%)
Söker arbete inom professionen 0 (0,0%)
Söker annat arbete 0 (0,0%)
Ej yrkesverksam 0 (0,0%)
Summa 154 (100,0%)

Ej yrkesverksam

Söker annat arbete

Söker arbete inom
professionen

Annat arbete

Arbetar inom
professionen

0 50 100 150 200

Medelvärde Min Median Max
Vad arbetar du med i dagsläget? 1,0 1,0 1,0 2,0



Om ”Annat arbete”

Varför arbetar du inte inom professionen i dagsläget? 

Om ”Annat arbete”

Varför arbetar du inte inom professionen i dagsläget? 

Personligt ohållbart 

Vilken är din huvudsakliga anställningsform idag 
(bortse från om du är föräldraledig)?    
Vilken är din huvudsakliga anställningsform idag (bortse
från om du är föräldraledig)?  Antal svar
Tillsvidareanställning 84 (54,5%)
Vikariat 14 (9,1%)
Tidsbegränsad anställning  51 (33,1%)
Timanställning 0 (0,0%)
Projektanställning 0 (0,0%)
Praktik/arbetsträning 0 (0,0%)
Egenföretagare 0 (0,0%)
Arbetar inte alls  0 (0,0%)
Om annat, specificera 5 (3,2%)

Summa
154 

(100,0%)

Om annat, specific…

Arbetar inte alls

Egenföretagare

Praktik/arbetsträning

Projektanställning

Timanställning

Tidsbegränsad ans…

Vikariat

Tillsvidareanställning

0 10025 50 75

Medelvärde Min Median Max
Vilken är din huvudsakliga anställningsform idag (bortse från om du är föräldraledig)?  3,6 1,0 1,0 8,0

Om annat, specificera
AT läkare
AT-läkare (tidsbegränsad tillsvidareanställning)
AT läkare
Gör AT
AT-läkare



I vilken omfattning arbetar du i dagsläget (bortse 
från om du är föräldraledig)?   
I vilken omfattning arbetar du i dagsläget (bortse från 
om du är föräldraledig)? Antal svar

100%
145 

(94,2%)
75-99% 8 (5,2%)
50-74% 0 (0,0%)
Mindre än 50  0 (0,0%)
Arbetar inte alls  1 (0,6%)

Summa
154 

(100,0%)

Arbetar inte alls

Mindre än 50

50-74%

75-99%

100%

0 50 100 150 200

Medelvärde Min Median Max
I vilken omfattning arbetar du i dagsläget (bortse från om du är föräldraledig)? 1,1 1,0 1,0 5,0

Varför arbetar du deltid i dagsläget?   
Varför arbetar du deltid i dagsläget?
Gick ner i tid när jag fick barn för att få mer tid med henne
Man orkar inte arbeta heltid som ST i Allmänmedicin
För att orka med både jobb och privatliv. 
För att jag värderar fritid högt
Forskar på deltid
På eget initiativ, för att ha tid för annat i livet och till viss del också för återhämtning 
För att ha mer tid med små barn 
Stress, administration etc. Min eltidtjänst motsvarar i praktiken minst 100 %

Varför arbetar du inte i dagsläget?    
Varför arbetar du inte i dagsläget? 
Föräldraledig



I vilken arbetsmarknadssektor arbetar du 
huvudsakligen?   
I vilken arbetsmarknadssektor arbetar du 
huvudsakligen? Antal svar
Region 139 (90,8%)
Egenföretagare 0 (0,0%)
Privat 14 (9,2%)
Offentligt ägt bolag 0 (0,0%)
Organisationer  0 (0,0%)
Annan arbetsmarknadssektor 0 (0,0%)
Förtydliga gärna ditt svar 0 (0,0%)

Summa
153 

(100,0%)

Förtydliga gärna
ditt svar

Annan
arbetsmarknadssektor

Organisationer

Offentligt ägt bolag

Privat

Egenföretagare

Region

0 50 100 150

Medelvärde Min Median Max
I vilken arbetsmarknadssektor arbetar du huvudsakligen? 1,3 1,0 1,0 4,0

I vilken Region arbetar du huvudsakligen?   
I vilken Region arbetar du huvudsakligen? Antal svar
Region Östergötland 49 (32,0%)
Region Jönköpings län 19 (12,4%)
Region Kalmar län 7 (4,6%)
Region Stockholm 9 (5,9%)
Region Uppsala 2 (1,3%)
Region Sörmland 3 (2,0%)
Region Kronoberg 13 (8,5%)
Region Gotland 0 (0,0%)
Region Blekinge 2 (1,3%)
Region Skåne 9 (5,9%)
Region Halland 3 (2,0%)
Västra Götalandsregionen 12 (7,8%)
Region Värmland 6 (3,9%)
Region Örebro län 4 (2,6%)
Region Västmanland 1 (0,7%)
Region Dalarna 4 (2,6%)
Region Gävleborg  5 (3,3%)
Region Västernorrland 3 (2,0%)
Region Jämtland Härjedalen 1 (0,7%)
Region Västerbotten 0 (0,0%)
Region Norrbotten 1 (0,7%)
Summa 153 (100,0%) Region Norrbotten
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I vilken Region arbetar du huvudsakligen? -22,3 -175,0 1,0 8,0



Har du gått en forskarutbildning?   
Har du gått en forskarutbildning? Antal svar
Nej 141 (91,6%)
Ja, pågående 12 (7,8%)
Ja, disputerat 1 (0,6%)
Summa 154 (100,0%)
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Medelvärde Min Median Max
Har du gått en forskarutbildning? 1,1 1,0 1,0 3,0

Planerar du att påbörja forskarutbildning?   
Planerar du att påbörja forskarutbildning? Antal svar
Ja 18 (12,8%)
Nej 72 (51,1%)
Vet ej 51 (36,2%)
Summa 141 (100,0%)
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Medelvärde Min Median Max
Planerar du att påbörja forskarutbildning? 2,2 1,0 2,0 3,0



Har du publicerat någon/ några vetenskapliga 
artiklar (artiklar från självständiga arbetet på T6 
räknas inte)?   
Har du publicerat någon/ några vetenskapliga artiklar 
(artiklar från självständiga arbetet på T6 räknas inte)? Antal svar
Ja 13 (8,4%)

Nej
141 

(91,6%)

Summa
154 

(100,0%)
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Medelvärde Min Median Max
Har du publicerat någon/ några vetenskapliga artiklar (artiklar från självständiga arbetet på T6 räknas inte)? 1,9 1,0 2,0 2,0

Vilka styrkor och svagheter har Läkarutbildningen
vid Linköpings universitet?   



Vilka styrkor och svagheter har Läkarutbildningen vid Linköpings universitet?
Svår fråga. Kan uppleva att det kanske var väl mkt fokus på det här med Folkhälsa och förhållningssätt i relation till andra mer grundläggande 
ämnen.
Anatomi är en svaghet,problemlösning är en styrka
Styrkor: Tidig klinisk erfarenhet. Fantastiska professorer. Bra ledning. Svagheter: Rörigt, särskilt de första terminerna. Mer hjälp vad vi ska 
fokusera på, mer utbildningsmatetial, mer hjälp med vilja böcker och kapitel som är viktigt. Upp till 18 h timmars studietid förekom vissa dagar i
termin 1-2 (tid som kan effektiviseras med rätt fokus!!). Det finns flera viktiga saker jag insett i efterhand att jag missat, och när man pluggar 
kvantitet före kvalitet glömmer man ofta det viktigaste! 
PBL är bra. Tyckte handledningen under praktiken var ganska dålig jämfört med vad jag ser nu när jag jobbar. Vet att den blivit bättre.
En klar styrka är det stora fokuset på patientsamtalet och patientkontakt. Den teoretiska nivån ligger också på en lagom nivå, och pbl ger 
värdefull erfarenhet av faktasökning. En svaghet upplever jag är den relativt lilla uppmärksamhet som akutsjukvård och arbetet på en 
akutmottagning får. Även viss praktiska moment hade gärna fått mer plats, t.ex. lumbalpunktion och knäpunktion.
Svagheter: otydliga mål och otydligt arbetssätt (PBL) som skapat onödigt mycket stress bland studenter. Styrkor: främjar individens 
ansvarstagande och nyfikenhet.
Styrkorna är definitivt att vi lär oss bemöta patienter och kollegor på ett föredömligt sätt, vi blir empatiska läkare med bred och gedigen 
medicinsk kunskap. Vidare får vi lära oss att inhämta kunskap på ett självständigt sätt, och att sedan bearbeta den på ett sådant sätt att vi kan
applicera den i vår vardag som läkare. Svagheterna kan utgöras av att detaljkunskaperna inte blir lika djupa som på vissa av de andra 
programmen, samt att den egna ambitionen styr hur djup och bred ens kunskap blir. Även om man klarat tentorna så innebär PBL att man kan
lägga sig på en godkänd lägstanivå, eller sträva mycket högre än så med sin kunskap. Det beror helt enkelt på hur mycket tid och 
engagemang man lägger ned under utbildningen. Finns därmed också risk för mycket ambitiösa studenter att bli trötta och utslitna.
Mycket eget ansvar. Hade önskat mer praktiska färdigheter samt mer träning med att hantera akuta situationer. 
Styrkor: bred empatisk och professionell utbildning med bra kliniska terminer med klinisk utbildning och bra vfu. Svagheter: anatomi och 
fysiologi 
Under min utbildning hade vi samtals-strimma redan från början av programmet (kan ha varit redan från termin 1, men det kan ha varit med 
proffspatienter initialt). Detta var ett utmärkt sätt att tidigt få komma ut till primärvården/"verkligheten", få sätta på sig vita kläder och utveckla 
färdigheterna i patientmötet. En annan styrka enligt min upplevelse, vilket de nuvarande studenterna dock inte har tillgång till, var att jag fick 
göra kliniska placeringar vid nästan alla sjukhus i sydöstra sjukvårdsregionen. Detta har givit mig insikt i hur olika kliniker och sjukhus arbetar 
och var även hjälpsamt inför att jag sökte AT. Jag vill också lyfta amanuensernas arbete som värdefullt. Personligen hade jag önskat fler 
praktiska övningsdagar på Clinicum/i verksamheterna utöver VFU. KUA var också tämligen misslyckat. Jag trodde att syftet var att de olika 
studenterna skulle få prova på sina roller och samarbeta som i arbetslivet. Istället fick vi samtliga sköta omvårdnaden på avdelningen till nära 
100% av tiden. Jag har inte gått läkarutbildningen någon annanstans, men jag är på det hela taget mycket nöjd. Tack och lycka till!
Studentens egna ansvar är en styrka och svaghet. Styrka iom att man lär sig söka kunskap och ta ansvar för sig själv. Svaghet då formatet 
inte passar alla och risk för missade kunskapsfält finns. Tentorna är svåra vilket är bra och speglar kunskap som krävs av oss. lar 
Styrkor: mycket fokus på patientsamtalet och självkännande
Tufft i börjar på grund av PBL, bra när man vant sig efter några terminer 
Mer traditionellt styrd utbildning termin 1-3 vore önskvärt, tex gällande anatomi men även patientfall i basgrupper kändes diffust i början. I 
övrigt är PBL väl anpassat till dagens arbetsmiljö. Just förmågan att ha en helhetsbild och veta var man hittar detaljerad information vid behov 
är en vinnande strategi för ett hållbart yrkesliv, vilket jag upplevde är Hälsouniversitetet främjade.
Att uppmuntra till att tidiga söka egen kunskap är kärnan för kunna hålla sin kunskap aktuell under hela livet. 
För bokstavlig tolkning av PBL. Mer tydliga frågor och uppgifter kring basfakta hade varit viktigt för att minska oro och ge tydligare kvitto på att 
man lärt sig grunderna.
För mycket FOF där man inte tar hänsyn till konstruktiv kritik utan ger dåliga betyg om man kritiserar upplägget.
Styrkor: man får från början lära sig att föröka utarbeta en struktur och rutin i oklara uppgifter och situationer. Detta är bra då man inte får läxor
i arbetslivet utan själv mycket får identifiera och ta tag i utvecklingsområden i sin organisation och sitt eget lärande. Svaghet: PBL kan bli för 
fritt och luddigt när man är ny inom ett område. Det hade funnits en styrka att ha tydligare inlärningsmål som presenteras tydligt och även mer 
kunskapskontroller än en terminstenta där bara en bråkdel av terminen testas. Jag tror att duggor under terminerna på terminens olika 
områden skulle vara ett bra komplement. 
Styrka - stimulerar självständigt tänkande och utvecklat problemlösningsförmåga. Negativt - svårt att avgränsa sina studier, stress, men 
framför allt pendlandet på de praktiska terminerna. Upplevde ganska stor orättvisa vid fördelningen av VFU-platser och låg möjlighet till att 
påverka. 
Styrkor: jättebra förberedelse för yrket. Jag använder, även några år in på STn, fortfarande färdigheter jag lärde mig på utbildningen. 
Svagheter: forskningsmöjligheter. Jag önskar att jag börjat forska tidigare och att det var en mer integrerad del av utbildningen
Styrkor: jag känner mig kompetent inom medicinen och att tolka statusfynd och anamnes, och initiera en relevant utredning. När det gäller 
behandlingsförslag och att faktiskt ha en vana att se olika tillstånd kände jag mig bristande. Gissar att det var relaterat till de sista åren med 
praktik, där jag trots att jag ”armbågade mig fram” tyckte att man uteslöts mycket från arbetet. Har väl dels med bristande 
handledningsförmåga att göra, dels med konkurrens om utbildningsmöjligheter (var nästan uteslutande placerad på US Linköping)
Styrkor: patientkommunikation (strimma mm). Verktyg därifrån använder jag dagligen! MEQ-tentor stimulerar till vidare lärande och är kliniskt 
relevant. . 
Svaghet PBL första 2 åren. Styrkor: PBL under kliniska terminerna.
Styrkor - bra översiktstänk/helhetssyn på patienten. Svagheter- sämre detaljinlärning inom vissa områden.
Bra PBL och föreläsningar, lite ojämn kvalitet på VFU. Skulle gissa att det funkar bättre nu efter decentraliseringen! Man blev ibland lite ensam
på sina placeringar
Mestadels styrkor. Upplever att man är klart mer rustad än rustad än jämförbara kollegor när man kommer ut i arbetslivet. Tack!
Kräver mkt självständighet vilket i början är väldigt utmanande men i längden lärorikt och gör en mer självständig och beslutskapabel vilket är 
bra 
Styrka: pbl, grupparbete och all kommunikationsträning. Svaghet: lite utanför er kontroll men rollen som kandidat var stundtals väldigt 
prövande och utelämnande. 
Utbildningen behöver bli mycket, mycket bättre på att hantera studenthälsa. Otroligt många studenter lider av ohälsa till följd av press från 
Utbildningen, och det finns få möjligheter till att kontrollera hur mycket man tagit till sig under terminen när det endast examineras 1 gång per 
termin. Olika fokus på kunskapsområden i Olika basgrupper bidrar till ökad osäkerhet och oro hos studenterna. Tystnadskulturen kring 
studenternas mående måste brytas och normaliseringen av att känna stress likaså. Det måste finnas bättre skyddsnät för att fånga upp 
studenter som halkat efter. Jag jobbar fortfarande med att bearbeta posttraumatisk stress som jag fått av Utbildningen. Utbildningens styrka är
alla fantastiska kliniker som uppmuntrar så många till att fortsätta kämpa.
Förbereder väl inför det praktiska arbetet som läkare på bekostnad av medicinsk detaljkunskap. 
Det goda samarbetet mellan studenter. Positiv anda. Hög kvalitet. 
Har man placeringar utomläns får man en väldigt bred och applicerbar praktisk klinisk utbildning. Svaghet på min tid var att man missade 
universitetssjukhusplaceringarna om man inte hade prioritering och fick inte alltid lika mycket undervisning på sina placeringar.
Styrka:pbm, flexibelt-stort eget ansvar. Funkar bra att kombinera med att ha barn. Att alla professorer och föreläsare är så lättillgängliga och 
att sjukhuset är lagom stort att man känner sig hemma. 
Utbildningen ställer stora krav på självständigt lärande, vilket var fantastiskt för mig (känner mig väl rustad för mitt yrke) - men det märks när 
jag handlett studenter/AT-läkare att upplägget inte passar alla och att det kan finnas brister i den medicinska faktakunskapen.
En väldigt viktig aspekt i arbetslivet är att lära sig begränsa sig, hitta en lagom nivå,  och hitta en rimlig gräns på hur mycket man utreder, att 
lära sig sluta arbetet i tid men att ändå hinna med sina arbetsuppgifter. Min upplevelse under utbildningen var att detta är något man behöver 
belysa mer under utbildningen. Jag upplevde att jag ofta fick höra hur "studenterna studerade för lite", vilket jag i många fall inte tror stämmer 



och bidrar till en stressande arbetssituation.   
Styrkor är att jag känner mig formad att arbeta i det svenska sjukvårdssystemet. Utbildningen speglar väl den svenska sjukvården. Svaghet 
tycker jag är PBL. Jag visste inte att man använde sig av PBL innan jag började om jag tycker det väldigt många gånger bidrog till ett 
ovetande bland oss studenter om vad vi skulle läsa och vad som var viktigt. Jag tycker också det var mindre bra att det ofta lämnades 
lämnade oss ovetande om vad som var viktigt att kunna inför tentan. Det bör ju inte vara en hemlighet på vad de olika tentafrågeskrivarna 
tycker vi ska kunna. Många gjorde det väl och belyste områden på sina föreläsningar om att detta var det de tyckte vi ska lära oss och kunna. 
Det tycker jag är högst rimligt då man såkla inte kommer kunna lära sig allt som alla föreläsare berättar om. 
Styrkor: pbl, bra klinisk förberedelse. svaghet: också pbl pga väldigt krävande studietid främst första terminerna. 
Minns att jag tyckte att min teoretiska kompetensnivå var högre än underläkare från andra lärosäten vid jobbstart. Däremot var de mer 
förberedda för underläkarjobbet och hade övat mer på diktering av epikriser, ringa konsulter etc. Troligen är det bättre idag när fler är 
utlokalisetade. Jag var placerad i Linköping under hela utbildningen och det var tyvärr för enkelt att gömma sig för uppgifter. Första tiden i 
arbetet blev därmed tuffare. Nu kan jag dock känna mig stolt och glad över den trygga kunskapsgrund jag fick i Linköping.
Styrkor: Jag märker att jag hade med mig ett driv i att själv söka svar på frågor. Jag kan ta mig an problem och situationer trots att jag pga 
oerfarenhet inte ännu fullt kunde överblickar, men kan ”starta själv” i både akuta och icke-akuta situationer. Jag uppfattade vid examen mig 
mer förberedd på ”svåra samtal” och mentalt/emotionellt utmanande patientsituationer än kollegor som studerat vid andra lärosäten. Som 
tidigare nämnt har vi något sämre kunskaper i anatomi än andra, men det är ju å andra sidan inte så svårt att läsa in. 
Hög kompetens bland utbildningsansvariga och de som lär ut. Läkarna på US som föreläser har man insett nu i efterhand vilken kompetens 
man haft framför sig vid föreläsningarna. En stolthet inom läkarutbildningen att man satsar och siktar högt.
Styrkor - interprofessionellt lärande med andra yrkeskategorier. Terminstentor = mer helhets syn och studerar till läkare och inte bara till 
tentan. Att det ej förekom multipla choice på tentor. Basgrupp och handledare gör att man lär sig samarbeta med människor och lär sig om hur
man fungerar i grupp. Samtalsstrimma och proffspatienter. Utbildningen i vårdsnäs gav mycket. Uppskattar stort fokus på personlig utveckling 
och de "icke mätbara" färdigheterna. Svaghet - för lite fokus på praktiska färdigheter. Ibland mycket oengagerade handledare på placeringar 
(jag var främst i linköping). På klin placeringarna uppskattade jag typfallen och kandidatmottagning mycket, borde finnas på alla placeringar!
PBL måste vara den största styrkan, men även den höga nivån av pedagogik som genomsyrar utbildning och klinik.
Styrkor är trygga, vettiga läkare med generellt god patientkontakt. Ibland kan jag sakna att jag inte rabblat in en del saker utan mer kan 
resonera mig fram till vad jag tycker är rimligt. Vilket ju visserligen också är ett mycket användbart sätt att ta sig fram.
Styrkor: självständighet i studier, träning av förmågan att själv inhämta relevant information. Svaghet: den individuella handledningen som sker
under praktiken är nästan den viktigaste, vilket är väldigt skört då det kan bli så olika beroende på vem ma får som handledare. Kan man 
satsa ännu mer för att stärka handledare i kliniken?
En styrka är mycket engagerade lärare som dessutom är kliniskt verksamma. Att man tillåts ställa "dumma" frågor under hela utbildningen och
man möts av engagemang som syftar till att man ska bli duktig och utvecklas. Finns många styrkor, kommer inte på någon svaghet.
Styrkor: en riktigt bra bas komptensmässigt. Jag har ofta känt att mina medicinska kunskaper legat en bra bit över kollegor på samma nivå 
(högst subjektiv värdering såklart) trots att jag under studietiden var en student som vid flera tillfällen kuggade tentor och generellt låg under 
snittet i medicinsk kunskap i klassen. En annan styrka är att man drillas i att tänka själv och jobba och utvecklas självständigt. Nackdelar: var 
man en person som inte fixade självständigheten blev var det stressigt och inget vidare stöd. I perioder mådde jag väldigt dåligt under 
utbildningen och kände mig ensam och utan stöd.
Styrkor: PBL! Pga att det är likt verkligheten. + Mkt etik/reflektion/samtalsteknik: man har nytta av detta nu. // Svagheter: inga uppenbara  
Styrkor med utbildningen är PBL och praktik tidigt i utbildningen! Svagheterna var att man inte visste hur man skulle begränsa sig, vilka ämnen
är viktiga att kunna och vilka är mindre viktiga 
Upplevs som läsare och luddiga än ex Uppsala. Terminstentor representerar ibland inte hela kursmaterialet, stor stressfaktor. Vi är avsågade 
från Campus Valla och det rika studieliv/kultur som finns där.
Utan erfarenhet från andra utbildningar är det svårt att svara på frågan i ett större perspektiv. Men tycker att studietekniken som utbildningen 
uppmuntrade till har fungerat bra vid självstudier som AT och ST. Som svaghet kanske kan nämnas att jag personligen inte tyckte att de 
kliniska kopplingarna som jag upplevde att man försökte göra under preklin fungerade så bra, jag tyckte inte att jag ”fattade grejen” med klinik 
förrän jag kom ut på praktik. Och då hade det kanske varit bättre att ägna preklin mer åt helhjärtat teoretiska studier. Men det kan ju ha att 
göra med mig som person lika mycket som med utbildningen.
Styrkor: eget ansvar, praktiskt, grupparbeten svagheter: för lite fokus på akut omhändertagande i praktiken
Bra för att utveckla empati, förståelse för olika gruppers villkor
För lite fokus på forskning, för lite fokus på personlig utveckling. Mycket fokus på det kliniska, på patienten (vilket är bra!)
Vi blir väldigt bra på att kommunicera med patienten! Det hade varit bra med mer träning i akuta situationer.
Nu blir det långt, ber om ursäkt. Styrkor: bra kliniska placeringar. Man får med sig en bred kunskapsbas. Har lärt mig mycket och utvecklats i 
mitt professionella förhållningssätt. Svagheter: otillräcklig förberedelse inför akuta situationer. Otillräcklig förberedelse inför att stå själv snart 
efter utbildningen när stödet brister från mer erfarna kollegor. Under prekliniska terminer upplevdes det för många som att ingen hade en 
överblick av vad man faktiskt behövde kunna utan att alla såg sin del som viktigast, mycket svårt att veta hur man ska sålla och prioritera så 
tidigt i utbildningen, detta ledde till försök att läsa in allt och svårare att faktiskt ha med sig kunskapen stabilt förankrad, blir korvstoppning som 
lätt går ut så snart tentan är skriven. Jag tänker  att terminsledingen skulle kunna  ha en väldigt detaljerad plan för vad som är viktigt på 
terminen (denna behöver studenterna inte få ta del av i sann PBL-anda, men det märks när någon har koll) och fler teoretiska "labbar" där 
man får applicera kunskaperna för att cementera dem. 
Styrkor: bred, problemlösande tänkande. Svaghet: ?
.
Styrkor: mycket övning i samtal och svåra situationer med patienter och anhöriga. Kände mig väl förberedd att samtala med och hantera 
patienter ganska snabbt efter examen. Ibland bristfällig undervisning och för korta kliniska placeringar och ibland lite ”mycket” PBL, saker kan 
missas men bra som grund till all informationsinhämtning jag gör dagligen nu. Svagheter tycker jag forskningen varit, t6 var för tidigt för 
uppsats och forskning och skapade tyvärr inte någon stor entusiasm hos mig att vilja forska i framtiden (men det kanske kommer). Annars är 
jag mycket nöjd med läkarprogrammet på LiU och känner att det gjorde mig välförberedd för yrket! 
Styrkor: interprofessionellt samarbete, mycket VFU, samtalsträning/strimma, proffs-patienter, amanuensled undervisning. Akuta verksamheter 
sista terminen. Svagheter: VFU-placeringar långt borta vilket innebar både veckopendling, lång dagspendling. Mycket stressande och tog bort 
mycket av ens livskvalité att hela tiden leva i en resväska. Var i princip aldrig i Linköping under kliniska terminerna.  Endast stora 
Terminstentor. Onödiga obligatoriska kurser som litteraturstrimman. För lite fokus på anatomi under utbildninge.
Mycket svårt att avgränsa sitt kunskapsinhämtande, vilket leder till lite kunskap inom många områden- svag kunskap på viktiga, vanliga 
områden- PBL fungerer sämre med klasser á 100 elever där man inte kan ha ordentlig kontakt med kursansvariga. Utan tidigare medicinsk 
kunskap är det svårt att avgöra vad som är relevant att lära sig. Undermålig praktik- inget krav eller kontroll kring om studenter fick möjlighet 
att uppfyll amål, mer viktigt att studenter var på plats och sen var kvalitén av praktiken oviktig- upplever att jag missat både praktiska moment 
och anamnestagning, handläggning, förståelse för vårdapparaten. Låg vilja till pedagogik- att försöka lära ut koncept så att elever faktiskt 
förstår med tex workshops, mer en konstant ström av information som studenter sen själv fick sålla i bäst de ville. Vill även kommentera att 
"även fast", som används i formulärets frågor" inte är korrekt utan bör ersättas med antingen "även om" alternativt "trots att"
Styrkor är att den är väldigt allsidig och väl förberedande. Den teoretiska basen är svagare, men min filosofi är att det är mindre viktigt 
eftersom kunskap ändå är föränderlig. Jag tror inte att jag hade kunnat få en särskilt bättre utbildning någon annanstans. Jag vill dock 
uppmärksamma en svaghet i denna annars trevliga enkät: Ni har glömt att folk kan ha tagit studieuppehåll. Jag tog examen VT-16 och 
inkluderades därför, men jag började redan HT-09. Hade 1,5 års studieuppehåll. Det fanns inget alternativ om start tidigare än VT-11 vilket gör
att mångas svar nog blir missvisande.
Bra med PBL. Bra tentor. Bokstrimma bra. Bildtenta och OSCE var mycket lärorikt och roligt. Jag fick inte ut så mycket av samtalsstrimma. På 
det stora hela är jag mycket nöjd med läkarutbildningen hos er- stort tack! 
Styrkor: Bra förberedelse inför att jobba som läkare. Svagheter: bristfällig kommunikation mellan universitet/terminsledning/lärare och 
studenter gällande nästan allt, sena besked, otydliga instruktioner mm. Liten empati för att studenter är människor som vill kunna planera sina 



liv. Dåligt hantering av pandemin (salstentor med horribel smittsäkerhet). En del utbildningsmoment som tog mycket tid men gav lite (jag 
svarade att jag var väl förberedd på att samarbeta med andra professioner men det betyder INTE att HEL2 eller KUA var bra, att jag vet hur 
man tar anamnes betyder INTE att samtalsstrimman var bra för det är det mest tidsineffektiva jag varit med om). En sista svaghet som 
egentligen inte gäller mig, om någon inte klarar samtalsstrimman så måste någon prata med den personen, en dag på vårdcentral gör inte att 
den kursaren kommer klara av att prata med patienter, ta ert ansvar och sluta släppa igenom uppenbart olämpliga studenter.
Svaghet att ledningen inte lyssnar på studenterna, känns som att att de inte ser studenterna som människor ibland. Tar mycket beslut som 
inte är förankrat hos studenterna. Svaghet att det är mycket fokus på flummiga saker, skulle behöva mer praktiskt om hur man bemöter t.ex. 
flyktingar eller personer som blivit utsatta för tortyr/våldtäkt. Ledningen borde vara med på vissa föreläsningar för att se vad lärarna lär ut för 
det är i vissa fall personer som inte alls lär ut det som det i schemat står att de ska lära ut.  Styrka att man blivit bra på många kompetenser 
som man behöver som underläkare och kan göra ett gott arbete ute i praktiken, bra med mycket fokus på praktik i utbildningen. Bra att man 
får träffa patienter tidigt i utbildningen! 
Hög grad av samtalsteknik och personlig utveckling, tyvärr hög stressnivå och dåligt bemötande från ledning vid kommunikation kring detta. 
Svårt att få en fot in i forskning 
Bra med kontinuerlig kvalitetsmätning. Bra att tonvikt ligger på kommunikation. Allt för spretigt vad gäller litteratur och lösa tyglar. 
Jag var inte beredd på att sista 5 terminerna behövde göras i andra städer. Därför hade jag nog inte rekommenderat Liu.  Kunskapsmässigt 
hade jag velat ha mer undervisning i hur en vårdgivare tjänar pengar. I arbetslivet cirkulerar mycket av arbetet kring att skaffa en inkomst. Dvs 
sätt rätt diagnos och åtgärdskoder, välj rätt patienter, osv. När jag var klar på Lius utbildning hade jag inte en aning om hur en vårdgivare ökar 
sina inkomster. En del av arbetet man tvingas involveras i men helt utan kunskap för min del. Utan att optimera intäkter ökar den kollektiva 
arbetsbelastningen så det gör ju också att man som ny läkare har lättare att bränna ut sig och sina kollegor. 
Jag kände mig väl förberedd att arbeta med patienter direkt efter (och till viss del även innan) examen. Ibland blev det för flummigt med PBL 
och oklart vad vi behövde fokusera på att lära oss. 
Jag tror att vi har blivit mer självständiga i vårt arbete som nyexaminerade.
Jag kan se en svaghet och det är detaljkunskap, men den svagheten varierar från person till person och är dessutom relativt lätt att 
komplettera med. I övrigt ser jag många styrkor. Jag tycker jag har utvecklats i min roll som läkare, både våga ta och stå för egna beslut 
samtidigt som att våga be om hjälp och arbeta tillsammans. Jag har en bra grund i system inom sjukvården (flödet på en akutmottagning, 
sjukskrivningar mm) och mycket insyn från patientens håll (kunna känna in var jag har patienten både insiktsmässigt avseende sjukdom och 
emotionellt) vilket jag har stor användbarhet av. NI ÄR FANTASTISKA och jag tycker mig ha fått en så otroligt bra grund för att gå in i den här 
yrkesbanan såväl kunskapsmässigt, läkarrollsmässigt men också som person.
Styrkor: upplägget vilket gör återkommande repetition av ämnesområden en central del
STYRKOR: Stort fokus på samtalsteknik. Praktikplatser av generellt hög kvalitet. Engagerade föreläsare, särskilt på klin-terminerna. Bra 
lokaler, särskilt biblioteket. SVAGHETER: Överdrivet stort fokus på preklinisk, katalog kunskap av begränsad klinisk nytta. Hög press från 
vissa ur terminsledningarna, särskilt på de tidiga terminerna som otvetydigt ökade förekomsten av dåligt psykiskt mående bland studenterna. 
De krav man som student ställer på sig själv räcker i nästan samtliga fall för att ta studierna på stort allvar. Gles tentamina som ökar risken 
avsevärt att bli spärrad om man blir underkänd på första tentamenstillfället.
Det var mycket högt ställda mål och många bra idéer. Men verkligheten var ganska långt ifrån bra. Allt som var dåligt under utbildningen 
förklarades med ”det är PBL”. Lärarna var inte alls närvarande. Tentorna innehöll mest perifer kunskap som man inte har nytta av kliniskt. 
Väldigt mycket fokus på detaljer eftersom föreläsarna gillar det. En otrolig diskrepans mellan den kliniska vardagen där saker som helhet och 
personkännedom är mycket viktigt. Jag är glad att jag började plugga när jag var äldre och kunde se igenom detta tidigt. Många av de som 
fick bäst på tentorna arbetar inte längre som läkare, medan vi medelmåttor klarar oss mycket bättre. Jag ser stora svagheter med att man vill 
både vara en klinisk/praktisk utbildning och samtidigt en forskarförberedande utbildning. Man försöker för mycket och inget av det blir bra. Det 
pratas mycket om PBL men i praktiken var det 99% katederundervisning. Man var direkt teknikfientlig och använde sig inte av inspelade 
föreläsningar eller digitala träffar. Sammantagen ger jag dessvärre utbildningen ett rätt lågt betyg. Det väldigt mycket mer givande att vara 
läkare än att läsa till det. 
Bra förberedd för att processa information, bra självkännedom och -reflektion. Svagheter inom praktiska områden. 
Vänd-tenta är suveränt, förberedde en väl inför kliniskt tänk/verklighet. På tidiga terminer ibland för mycket pbl, jag googlade ”kompendium 
lund/uppsala” vid behov. Det var förvirrande bed basgrupp att förstå att man ska läsa om njuren men inte alls i vilken riktning/på vilken nivå. 
Jag läste ofta om saker på ”fel” termin men så länge man läst allt i slutet på utbildningen så! 
Styrkan är att man är så väl förberedd som man kan vara för verkligheten.
Väldigt stort fokus på hälsoarbete, socioekonomi, likvärdig vård, förebyggande vilket iofs är bra, men allt för lite träning på akut 
omhändertagande och medicinska överväganden. Akutmedicinen introducerades alldeles för sent och blev aldrig en naturlig del av yrket för 
mig. Jag var väl förberedd för primärvården, men inte akuten när jag examinerades. Jag var på intet sätt förberedd på vilka orimliga krav som 
skulle ställas på mig och den enorma arbetsbelastningen och hur hantera det. 
Svaghet: vissa saker måste drillas mer under styrda förhållanden
Styrka man lär sig ta eget ansvar för sina studier. Mentaliteten tar man med sig till arbetslivet. Svagheter hösttermintentan är EFTER jul! 
Jättejobbigt att ej ha den gjord innan så man kan slappna av
Mkt bra klinisk grund. Mkt sämre forskningsgrund. 
Mer praktik på akuten hade varit bra. Nära examen. Styrka gällande kommunikation och teamarbete med andra professioner, samt 
helhetskunskaper. 
Tidigt fokus på patientkontakt är en definitiv styrka. Jag upplevde även att ha kliniska placeringar på flera olika sjukhus av olika storlek också 
var en styrka. Svagheten tänker jag är genomgående för alla läkarutbildningar - hur ska man kunna lära ut ”allt” (och som student ta in ”allt”) 
på 5,5 år
PBL, ibland styrka ibland svaghet. 
Styrkor: Öppen kommunikation och inhämtande av anamnes, empati för patient och anhöriga, differentialdiagnostiskt tänkande. Svagheter: 
Inte lika djupgående kunskap/forskningsinriktat som andra universitet. 
Styrkor: Case, anamnestagning, teamarbete. Svagheter: Praktisk träning, handledning under kliniska terminer
Styrka: lärandesättet, PBL. Svaghet: för lite styrning vad man faktiskt behöver kunna i yrkeslivet.
Styrkor: fokus på patientmöten och samtal. Rimlig medicinsk och relevant nivå. Basgruppper, praktiska moment, kua, blandningen av klinik 
och teori. Vårdsnäs. Svagheter: kommer inte på 
Styrkor: basgrupper, samtalsstrimman, vårdsnäs, praktiska moment, heltäckande, KUA, clinicum. Svaghet: otydlig litteraturlista och 
avgränsning av hur djupt och vad man ska läsa på preklin.
Styrka i att man lär sig inhämta kunskap själv. Är det nåt man inte vet så tar man reda på det. Svaghet i grundkunskaper såsom anatomi som 
det inte läggs så mycket fokus på. Mycket stress första terminerna då man skulle läsa oerhört mycket och därför finns en risk att själva 
grunden blir lidande.
Bra teoretisk utbildning föreläsare programansvariga mm många kliniska placeringar utomläns med väldigt dålig kvalitet och dåligt bemötande.
Mycket tacksam för min utbildning som gav mig ett mycket bra grund att stå på och som jag upplever är en del av och grunden för mitt 
fortsatta lärande teoretiskt praktiskt professionellt och som människa  så stort tack, jag hade varit en annan lite fattigare människa utan 
läkarprogrammet i Linköping
Styrkor: PBL. Tidig patientkontakt. Svagheter: svårigheter med PBL, fr.a. i början (att inte veta vad, hur mkt och var man ska läsa)
Jag hade inte sökt Linköping idag i och med decentraliseringen om det inte varit så att man sökt in till sin slutort redan vid ansökningen. Jag 
var kursetta och har nyligen blivit headhuntad tillbaka till RÖ, så mig hade ni missat iom decentraliseringen. Bra förberedelse med fall på 
tentor. OSCE borde vara alla kliniska terminer. Samtals strimman utvecklade de sämsta som knappt kunde prata med främlingar men inte oss 
andra med lite mer livs/arbetserfarenhet.
En styrka att lägga stort eget ansvar med allt vad PBL innebär men jag tycker att utbildningen har vuxit ur sin kostym och jag kände mig 
väldigt anonym (från utbildningens håll) under utbildningen. 
Upplevs modern. 
Svårt att säga då jag inte har någon annan läkarutbildning att jämföra med. Är dock mycket nöjd med utbildningen. 
Styrka: patientsamtal, PBL, forskning, djupdyk inom varje organområde, basgrupper, kompetenta föreläsare. Svaghet: för lite fokus på anatomi
o fysiologi 
Bra kliniska terminer. Tidiga terminer ej tydliga mål, ej ej tillräckligt täckande föreläsningar. Upplever att jag har kunskapsöar och tydliga luckor
jag inte ens förstått att jag har
Styrka: God förberedelse för det kliniska arbetslivet! Ingen uppenbar svaghet. 
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Korstabuleringar - Bilaga 2 
Inledning 

Korstabuleringar visas med enheten sex-gradig skala. Medelvärden och 
standardavvikelser visas i graferna. Ålder: 25-29 år - 95 respondenter, 39-54 år - 
58 respondenter. Könsfördelning: kvinnor - 93 respondenter, män - 61 
respondenter. Arbetslivserfarenhet: 0 år - 41 respondenter, 1 år eller mindre – 72 
respondenter, 2 år eller mer – 41 respondenter. För ålder och arbetslivserfarenhet 
är indelningen gjord för att få liknande antal respondenter per grupp. Inga 
statistiska skillnader finns för korstabuleringarna förutom att fler män än kvinnor 
har pågående forskarutbildning. 

Nöjdhet med utbildningen 

Ålder 

Könsfördelning 
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Arbetslivserfarenhet 
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Nationella lärandemål 

Ålder 

Könsfördelning 

Arbetslivserfarenhet 
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Nationella lärandemål 

Ålder 

Könsfördelning 

Arbetslivserfarenhet 
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Praktiska färdigheter 

Ålder 

Könsfördelning 

Arbetslivserfarenhet 
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Forskning 

Ålder 

Könsfördelning 

Arbetslivserfarenhet 

*
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
[INSTITUTION/AVDELNING] 

Fritextsvar – Bilaga 3 
Är det någon specifik kompetens du känner att du 
saknar från Läkarprogrammet? 

Tema Citat 

Avsaknad av tillräcklig 
kompetens inom 
akutsjukvård och 
akutmedicin. 
(15 respondenter)   

- Akuta patienter som INTE är larmpatienter. Alla
mängdpatienter på akuten. Har gått igenom
föreläsningar och anteckningar och hittar faktiskt
ganska lite om viktiga söksymtom, hjärtinfarkt, LE,
hjärtsvikt, ileus, pankreatit. Yrsel! Mer
diffdiagnostik, viktiga labbvärden på akuten,
fallgropar, behandling.

- Jag hade önskat att vi på akutveckan
(som var suverän) fick testas i att kunna doser mm vi
d akuta läkemedel utantill/alt dugga innan, som ytte
rligare motivation till sig själv med utantillkunskap.
På andra lärosäten har man att man ska checka av at
t man gjort vissa praktiska moment, vilket verkar bra
. Det är stor skillnad på docka/verklighet.

- Akuta situationer. Jag gör AT på ett sjukhus med
väldigt lite stöd, där man står väldigt själv. Att stå
själv med beslut så här tidigt och i svåra situationer
känner jag mig inte förberedd för i den utsträckning
det hade behövts. Verkar dock vara en gemensam
upplevelse mellan mig och mina kollegor som
pluggat på annat ställe.

Saknade inte någon 
specifik kompetens. 
Flera svarande 
konstaterade att det 
inte är möjligt att vara 
förberedd för alla olika 
kliniska situationer. 
(8 respondenter) 

- Nej inte vad jag kommer på. Jag har känt mig bra
förberedd och mycket som varit svårt har varit för
att det varit ”första gången” i många situationer som
man behöver utsättas för att utvecklas vidare.

- Generellt tycker jag att utbildningen varit så pass
täckande som man kan förvänta sig, att börja som
AT var en stor omställning men jag tror det är
oundvikligt och inte pga bristande kunskap.
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Otillräcklig kompetens 
avseende hantering av 
egna känslor, stress 
samt om psykisk 
ohälsa hos läkare (4 
respondenter).  

- Saknas personligt förhållningssätt gentemot yrket 
om man kan kalla det så. Hur man blir en hållbar 
läkare. Inte bara på vilket sätt man ska uttrycka sig 
och agera med professionellt förhållningssätt utan 
också mer hantera situationerna när man kommer 
ut ur patientrummet etc. 

- Jag önskar att vi hade fått mer utbildning kring 
balans mellan fritid och jobb, utmattningssyndrom 
hos läkare. 

 

Vilka styrkor och svagheter har läkarprogrammet i 
Linköping? 

Styrkor Citat 

Problemlösning/PBL 
(26 respondenter) 

- Vidare får vi lära oss att inhämta kunskap på ett 
självständigt sätt, och att sedan bearbeta den på 
ett sådant sätt att vi kan applicera den i vår 
vardag som läkare.  

- PBL är väl anpassat till dagens arbetsmiljö som 
läkare. 

Programmet främjar 
individens 
ansvarstagande, 
självständighet och 
nyfikenhet. 
(17 respondenter) 

- Jag märker att jag hade med mig ett driv i att 
själv söka svar på frågor. Jag kan ta mig an 
problem och situationer trots att jag pga 
oerfarenhet inte ännu fullt kunde överblickar, 
men kan ”starta själv” i både akuta och icke-
akuta situationer. 

Strimma samtalskonst 
(13 respondenter) 

- Mycket övning i samtal och svåra situationer 
med patienter och anhöriga. Kände mig väl 
förberedd att samtala med och hantera patienter 
ganska snabbt efter examen. 

Svåra tentor med höga 
krav på kunskap som 
krävs som läkare, 
MEQ-tentor 
(7 respondenter) 

- Tentorna är svåra vilket är bra och speglar 
kunskap som krävs av oss. 

- Terminstentor = mer helhets syn och studerar 
till läkare och inte bara till tentan. Att det ej 
förekom multipla choice på tentor. 

Tidig patientkontakt 
(6 respondenter) 

- En klar styrka är fokuset på patientsamtalet och 
tidig patientkontakt. 
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VFU 
(6 respondenter) 

- Bra kliniska placeringar. Man får med sig en 
bred kunskapsbas. Har lärt mig mycket och 
utvecklats i mitt professionella förhållningssätt. 

Bli empatisk 
(4 respondenter) 

- Styrkorna är definitivt att vi lär oss bemöta 
patienter och kollegor på ett föredömligt sätt, vi 
blir empatiska läkare med bred och gedigen 
medicinsk kunskap. 

IPL 
(4 respondenter) 

- Interprofessionellt lärande med andra 
yrkeskategorier. 
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Svagheter Citat 

PBL  
(7 respondenter) 

- Det hade funnits en styrka att ha tydligare 
inlärningsmål som presenteras tydligt. 

- Jag visste inte att man använde sig av PBL 
innan jag började och jag tycker det väldigt 
många gånger bidrog till ett ovetande bland 
oss studenter om vad vi skulle läsa och vad 
som var viktigt. 

- PBL pga väldigt krävande studietid främst 
första terminerna. 

- Man inte visst hur man skulle begränsa sig, 
vilka ämnen är viktiga att kunna och vilka är 
mindre viktiga. 

VFU-handledning 
(7 respondenter) 

- Tyckte att man uteslöts mycket från arbetet. 
Har väl dels med bristande 
handledningsförmåga att göra, dels med 
konkurrens om utbildningsmöjligheter (var 
nästan uteslutande placerad på US 
Linköping). 

- Ibland mycket oengagerade handledare på 
placeringar (jag var främst i Linköping). 

- Den individuella handledningen som sker 
under praktiken är nästan den viktigaste, 
vilket är väldigt skört då det kan bli så olika 
beroende på vem man får som handledare. 
Kan man satsa ännu mer för att stärka 
handledare i kliniken? 

För lite anatomi  
(6 respondenter) 

- Jämfört med kollegor som studerat vid 
andra lärosäten har jag sämre kunskaper i 
anatomi. Kanske har det att göra med att 
det i princip endast förkommer test på dessa 
kunskaper tidigt i utbildningen och att de 
har låg PPT (poäng/pluggad timme) vid 
MEQ. 

För lite akutsjukvård 
(5 respondenter) 

- Hade önskat mer praktiska färdigheter samt 
mer träning med att hantera akuta 
situationer. 

Forskningsmöjligheter  
(5 respondenter) 

- Jag önskar att jag börjat forska tidigare och 
att det var mer integrerad del av 
utbildningen. 
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Terminstenta 
(4 respondenter) 

- Terminstentor representerar ibland inte 
hela kursmaterialet, stor stressfaktor.  
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	Alumnienkäten Läkarprogrammet
	Bakgrund

	
Ålder



	
Vilket är ditt kön? 



	
Har du svenska som modersmål? 



	
Var är du född?



	
Vilken termin påbörjade du Läkarprogrammet vid LiU?



	
Vilken termin tog du Läkarexamen? 



	
Hur många års erfarenhet av annan universitetsutbildning hade du innan du började Läkarprogrammet? 



	
Inom vilket område var din universitetsutbildning som du läste innan Läkarprogrammet?



	
Hur lång arbetslivserfarenhet hade du innan du påbörjade Läkarprogrammet?



	Bedömning av din utbildning

	
I vilken utsträckning är du nöjd med din utbildning som helhet på Läkarprogrammet



	



I vilken utsträckning var Läkarprogrammet på LiU en bra grund för att arbeta som läkare?
	



I vilken utsträckning var Läkarprogrammet på LiU en bra grund för din personliga utveckling?
	



I vilken utsträckning trivdes du på Läkarprogrammet?
	



I vilken utsträckning upplevde du att ni studenter hade aktiv del i utvecklingen av utbildningen?
	Bedömning av din utbildning utifrån nationella lärandemål för Läkarexamen

	
I vilken utsträckning har Läkarprogrammet bidragit till din kunskap och förståelse om…



	



… medicinska områdets vetenskapliga grund
	



…förhållanden i samhället som påverkar hälsan för olika grupper och individer
	



…hälso- och sjukvårdens ekonomi och organisation
	



…författningar som styr sjukvårdssystemet

	
I vilken utsträckning har du under utbildningen utvecklat färdighet och förmåga att....



	



...genomföra hälsofrämjande insatser för enskilda och grupper av patienter?
	



...undervisa och handleda individer eller grupper?
	



...redogöra för behandlingsresultat med patienter?
	



...genomföra förbättringsarbete av t. ex. en rutin?

	
I vilken utsträckning bidrog utbildningen till att utveckla...
 



	



...din självkännedom?
	



...din empatiska förmåga?
	



...en helhetssyn på patienten (vetenskapligt, humanistiskt och mänskliga rättigheter)?
	



...ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående?
	Bedömning av din utbildning utifrån praktiska färdigheter

	
När du började arbeta som läkare, i vilken utsträckning kände du dig förberedd för att…



	



…inhämta anamnes
	



…genomföra relevant statusundersökning
	



…identifiera möjliga orsaker till patientens tillstånd och prioritera arbetsdiagnoser bland relevanta differentialdiagnoser
	



…kommunicera bedömning, behandlingsplan och prognos anpassat till patient och/ eller anhöriga för att möjliggöra delaktighet i beslut?
	



…kommunicera relevant information om situation, bedömning och behandlingsplan till medlemmar i teamet och “bakjour/konsult” via strukturerad kommunikation?
	



…identifiera patienter i behov av akut vård?
	



…genomföra primärt omhändertagande av patienter i behov av akut vård?
	



…samarbeta med annan vårdpersonal inom hälso- och sjukvården?
	



…upprätta en initial utredningsplan, inklusive ta ställning till lämplig vårdnivå för patienten?
	



…identifiera behov av och initiera preventiva åtgärder?
	



…att ta ställning till förutsättningar för livsuppehållande åtgärder med hänsyn till patientens önskemål?
	



…bidra till en säkerhetskultur inom vården
	Bedömning av din utbildning utifrån kunskap kring egen hållbarhet

	
Uppskatta hur du i dagsläget klarar av att hantera nedan situationer.



	



Jag känner mig bekväm med att sitta tyst medan min patient gråter.
	



Jag accepterar att jag inte kan övertyga mina patienter att ändra ohälsosamma vanor eller att hantera sin sjukdom på ett bättre sätt.
	



Jag tillåter mig själv att uppleva ilska, sorg eller frustration i mitt dagliga arbete.
	



Jag använder inte min fritid till att jobba ikapp, även fast det skulle hjälpa för att känna mig mindre stressad på jobbet.
	



Jag kan känna empati med mina patienter även fast jag ligger efter i schemat.
	



Jag klarar av att hantera svåra situationer med kollegor även fast mina egna tankar och känslor är negativa.
	



Jag tar inte med mig stressen på jobbet hem.
	



Att acceptera mina negativa reaktioner på stressiga situationer är del av hur jag hanterar stressiga situationer.
	



Jag tillåter mig själv att känna mig skyldig när jag tar felaktiga medicinska beslut.
	



Trots den dagliga stressen på jobbet agerar jag utifrån mina egna värderingar som person och som professionell.
	



När jag blir frustrerad över en patient är jag ändå kapabel att ge samma vård som till övriga patienter 
	



12. Jag kan mentalt hantera svåra medicinska beslut som jag har fattat.
	



13. Jag klarar av att återkalla en patient även fast jag vet att patienten är arg och inte tycker om mina beslut.
	



14. Jag klarar av att fortsätta mitt dagliga jobb som vanligt även efter att ha träffat en emotionellt utmanade patient.

	
Är det någon specifik kompetens du känner att du saknar från Läkarprogrammet (Någon situation som du har haft svårt att hantera på grund av bristande kunskap) ?



	Nuvarande arbete

	
Vad arbetar du med i dagsläget?



	
Om ”Annat arbete”
Varför arbetar du inte inom professionen i dagsläget? 



	
Vilken är din huvudsakliga anställningsform idag (bortse från om du är föräldraledig)? 



	
I vilken omfattning arbetar du i dagsläget (bortse från om du är föräldraledig)?



	
Varför arbetar du deltid i dagsläget?



	
Varför arbetar du inte i dagsläget? 



	
I vilken arbetsmarknadssektor arbetar du huvudsakligen?



	
I vilken Region arbetar du huvudsakligen?



	
Har du gått en forskarutbildning?



	
Planerar du att påbörja forskarutbildning?



	
Har du publicerat någon/ några vetenskapliga artiklar (artiklar från självständiga arbetet på T6 räknas inte)?



	
Vilka styrkor och svagheter har Läkarutbildningen vid Linköpings universitet?





