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Innebörden av praktisk färdighet anses tillhöra allmän kunskap, men när man letar efter e n
enhetlig definition av begreppet finner man e n rik flora av definitioner. 1 D e inkluderar
varierande begrepp och också modaliteter. På senare
år gjordes flera försök att få fram en vetenskapligt
oe
grundad
definition.
Duvivier2 skapade
i
ett
avhandlingsarbete en syntes av olika definitioner
medan Martina et aJ.l genomförde en kvalitativ analys
Shows show
{Performance)
av lärarnas uppfattning om vad praktisk färdighet var
och hur den kunde undervisas. Båda kom fram till att
praktiska färdigheter är svårfångat med många
Knows how (Competence)
dimensioner. Utöver själva proceduren innefattas även
kommunikation, teoretisk kunskap och kliniskt
Knows
resonemang. Alla dessa modaliteter är viktiga för att
(Knowledge)
studenter ska kunna tillämpa sin kunskap senare i
yrkeslivet.
Bild

1.

Millers kunskapspyramid

" Övning ger färdighet" har allmän acceptans i dagens
undervisning, och i klinisk läkarutbildning förhärskar modellen "see one, do one, teach one".
Pedagogisk forskning har dock tydligt visat att för att kunna undervisa praktiska färdigheter
behöver lärare och handledare förstå hur lärandet sker under övningarna och vilken sorts
kontext som hjälper studenterna i sitt lärande. Millers pyramid av bedömning av klinisk
komptetens beskriver fyra kunskapsnivåer som kan appliceras väl även i undervisningen av
praktiska färdigheter (Bild 1)3.
Samtidigt som kunskapsnivån ökar sker en professionell utveckling som beskrevs av Dreyfus &
DreyfusH (Bild 2. ) och senare av Ericsson7 • Då man har vissa baskunskaper men inte riktigt vet
hur de kan användas är man novis i sitt nya kunskapsområde. Detta motsvarar första nivån i
Millers pyramid. Vartefter kunskaperna fördjupas och bredas växer expertisen fram och hittar
sin plats i ett större sammanhang. På expertnivån har man breda och djupa kunskaper om sitt
ämne. Baserad på denna utvecklingsprocess ter sig behovet av progression i undervisningen
rimligt så att studenterna ska kunna tillskanska sig fördjupade kunskaper. Detta innebär att på
olika kunskapsnivåer ska utbildningen erbjuda olika komplexa kontext för att främja lärandet
som t.ex. beskrevs av flera för planering av grundutbildningens-to . Om detta ska ske på ett bra
sätt behöver utbildningsprogrammen en djupare kunskap om färdigheters lärande och hur vi
bäst stödjer och bedömer dessa i en progression.
Undervisningen styrs av nationella examensmål som utvecklas och förtydligas i utbildningsplan,
kursplan och terminsmåL Varje mål ska vara examinerbart och utbildningsmomenten ska vara
förenliga med målen s.k. "constructive alignment".ll,t2
Utöver aspekterna ovan behöver hänsyn tas till hur kunskaperna befästs. Ericsson13 studerade
elit pianister, violinister och idrottare. Resultaten från hans studier visade tydligt att det inte
begåvningen utan den handledda regelbundna övningen som ledde till elitprestationerna.
Därmed funtades "deliberate practice"- begreppet.
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Av tradition, även på lärosäten som
har problembaserat lärande (PBL)
som
undervisningsform,
sker
undervisning av praktiska färdigheter
enligt mästare-lärjunge modellen i
stor utsträckning. Majoriteten av
lärarna i Martinas studier1 ansåg
också att färdighetsundervisningen
var lärarcentrerad men en inte
försumbar del hade åsikten att en
studentcentrerad undervisning var
möjligt och gav god resultat. Duvivier2
studerade undervisningsmodellen i
Maastricht där PBL är den använda
pedagogiska metoden och kom till
slutsatsen att praktiska färdigheter
kan undervisas med gott resultat
(med
lärarens
ellerjoch
andra
studenters stöd- s.k. peer-learning).

Expert
Proficient
Competent
Advanced beginner
Novice

Bild 2. Från novis till expert - Dreyfus & Dreyfus 1986.
En "novice" har lite perception? av situationen, saknar eget
omdöme.
"Advanced beginner" karakteriseras av begränsad perception av
situationen och utvärderar all information som lika viktigt men
börjar agera i kontext.

På "competent" nivå sorterar man informationen, agerar och
Enligt dagens kunskapsläge
planerar medvetet; utför procedurerna på ett standardiserat sätt.
exarnineras praktiska färdigheter
Beslutsfattandet baseras på kontextanalys.
lämpligast med OSCE (objective
structured clinical examination) då
Den "proficient"agerar ur ett holistiskt perspektiv och söker efter
betydelsefull information och avvikelser.
studenterna kan redovisa sina
kunskaper på hög taxonomisk nivå på
Experten har djup förståelse och greppar situationen intuitivt.
ett standardiserat sätt utan att
Har en vision av vad som är möjligt; analyserar bara i nya
examinationen skulle vara beroende
situationer eller vid komplikationer.
av sjukhusets/vårdcentralens
patientinflöde. 10 Inför läkarutbildningens stundande decentralisering i Linköping kan det vara
relevant att besvara frågeställningar som

Hur förhåller sig undervisningen av praktiska färdigheter i förhållande till
examensmål en?
b. Hur och inom vilka ramar undervisas praktiska färdigheter i dagens läge?
c. Vilka brister har dagens utbildningsformer i förhållande till internationella
rekommendationer och praktik?
d. Hur kan man förbättra undervisningen av praktiska färdigheter?

a.

O MV Ä R L D SANALYS

Samhällets krav på sjukvården och därmed indirekt på utbildningen av yrkesverksamma inom
sjukvården har förändrats avsevärt. Faktumet att sjukvården hade orsakat patientskada (Kohn
2000) satte patientsäkerheten och interprofessionellt samarbete i fokus i början av 2000-talet
vilket ledde till stora förändringar inom sjukvården och även ledde till förändrade krav på
sjukvårdsutbildningarna 14,1 5.
Av tradition har undervisningen av praktiska färdigheter hänvisats till den verksamhetsförlagda
utbildningen (VFU). Det ökade antal studenter på begränsade antal VFU platser på
läkarutbildningen gör dock att alternativa undervisningstillfällen bör utforskas för att kunna
erbjuda fortsatt hög undervisningskYalite med gott resultat.
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Samtidigt VFU placeringarna är inte nödvändigtvis rätt utbildningstillfälle för att lära och utföra
praktiska färdigheter för första gången. Patientunderlaget kan av naturliga skäl inte anpassas till
lärandemålen så det kan hända att studenten inte har tillfälle att lära sig/öva praktiska moment
pga brist på patienter. En annan aspekt är att av patientsäkerhetsskäl inte önskvärt att studenter
utför praktiska moment utan förstudier på patienter och allt som oftast konverteras det
tilltänkta lärtillfället till auskultation på VFU. Således det aktuella curriculumet har inte
förutsättningar att erbjuda standardiserad eller heltäckande utbildning i praktiska färdigheter
på läkarutbildningen. En inventering av utbildningsmoment relaterad till terminsmålen
(genomförd av Clinicums arbetsgrupp för simulering och färdighetsövning) visade att enbart en
mindre andel praktiska färdigheter undervisas under organiserade former och även dessa
utbildningar saknar grundläggande pedagogiska förutsättningar för långsiktig lärande
(avsaknad av progression, "deliberate practice" och constructive alignment).

F Ö RUTSÄTTN I N GAR

Simulering har visats vara lämplig undervisningsform för praktiska färdigheter då uppgiften är
standardiserade och lärandet sker i kontrollerad och trygg miljö. Clinium - vid Medicinska
Fakulteten har hög pedagogisk kompetens och adekvat teknisk utrustning som ger goda
förutsättningar för att kunna utveckla undervisningen av praktiska färdigheter på
läkarutbildningen på LiU.
En arbetsgrupp av läkarutbildningens temagruppsrepresentanter är tillsatt med uppdraget att
•
•
•
•
•
•

•
•

skapa ändamålsenlig evidensbaserad definition av "praktisk färdighet"
förtydliga av kunskapsnivåer på de olika färdigheterna
fördela färdighetsundervisning terminsvis
utveckla progression
samstämma undervisning och examinationsformer
standardisera utbildnings- och examinationsmomenten i samklang med passande
pedagogisk metod inte minst med tanke på den stundande decentraliseringen
kartlägga omfattningen av nya utbildnings-/examinationsbehov
kartlägga behovet av 'faculty development' - rekrytering och utbildning av
lärare/handledare.

Arbetsgruppen har påbörjat sitt arbete i februari 2016 och kommer att avge en delrapport om
sitt arbete vid slutet av vårterminen 2016.

F Ö R B ÄTTRI N GS P O T E N T I A L FÖR U N D E RV I S N I N G AV PRAKTISKA FÄ R D I G H E T E R

Från och med höstterminen 2 0 1 6 sker undervisningen enligt ett nytt curriculum på
läkarutbildningen i Linköping. Detta öppnar upp för introduktion av nya utbildningsmoment,
anpassning av nya och befintliga utbildningsmoment till lärandemålen (constructive alignment),
samt införandet av ökande komplexitet i praktiska färdigheter (progression) parallellt med att
utbildningen framskrider. Arbetsgruppen för praktiska färdigheter har både kompetens och
kunskap att, i samråd med temagrupperna på läkarutbildningen, föreslå lämplig arena
(Clinicum/VFU) för resp. färdighetsundervisning och samordna progression genom
utbildningen. Utöver detta skulle ett samarbete mellan arbetsgruppen för praktiska färdigheter
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och läkarutbildningens examinationsgrupp leda till införandet av regelbundna, formativa och
progredierande examinationer av praktiska fårdigheter i samklang med kursmålen.
Ytterligare en aspekt är utbildning av lärare för praktiska färdigheter. I och med att
läkarutbildningen står inför en stundande decentralisering kommer lärarna få en nyckelroll i
skapandet av likvärdig utbildning på de olika utbildningsorterna. Således har lärarutbildningen
stor betydelse och utgör en av utmaningarna i decentraliseringsarbetet för läkarprogrammets
framtida utveckling. En del av utmaningen är att utbilda lärare för praktiska färdigheter som har
basala pedagogiska kunskaper och integrerar problem baserat lärande (PBL) i sin undervisning
samtidigt som de har den kliniska kompetensen som krävs. Ett samarbete med Svensk Förening
För Klinisk Simulering som har skapat nationell konsensus och skapat instruktörsutbildning
skulle främja utbildningen som planeras ske i simulerad miljö. Utöver detta kan återkommande
workshop för lärare vara ett forum för vidareutbildning för våra lärare. Ett studiebesök i t.ex.
Maastricht, som också bygger sin utbildning på PBL, kunde vara lärorikt och underlätta
processen då man kunde bygga på deras erfarenheter även om en anpassning borde rimligen
ske.
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