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Bilaga 9 

Titel pedagogisk reflektion/analys 

Klinisk examination- en examination som stärker studenten i sin verksamhetsförlagda utbildning 

Innehåll 

Bakgrund 

Jag beskriver införandet, utveckling och bedömningskriterier av klinisk examination, svårigheter med 

bedömningen av studenten. 

Min frågeställning är inriktad till hur vi bedömer studenten utifrån ett pedagogiskt perspektiv. 

Jag har sedan i mitt tillvägagångssätt använt de sex kärnkompetenser för att sen svara på min frågeställning i 

en pedagogisk reflektion/analys. 

l reflektionen har jag sen beskrivet utifrån ett pedagogiskt perspektiv hur jag bedömer studenten genom de sex 

kärnkompetenserna. 

Jag avslutar med en sammarifattande reflektion vad som krävs för att göra en rättvis bedömning i den kliniska 

examinationen. 

Resurspersoner 

Amnes kompetent 

Pedagogiskt kompetent 



Pedagogisk reflektion/analys Bilaga 9 
Klinisk examination- en examination som stärker studenten i sin verksamhetsförlagda utbildning 

Bakgrund 

Jag har sen jag började som kursansvarig inom intensivvårdsprogrammet för sjuksköterskor sett det som 

värdefullt att implementera kliniska examinationer inom specialistutbildning intensivvård. Det är ett sätt för 

studenterna att visa sina kliniska färdigheter. Jag har tillsammans med examinator utvecklat ett lokalt 

bedömningsinstrument som inkluderar en praktisk och en teoretisk del. Vi har under dessa år sett svårigheter 

att bedöma studenterna på ett validerat sätt eftersom vi inte får närvara vid den kliniska situationen. Därav har 

vi under de 2 sista åren även samarbetat med Riksföreningen för Intensivvårdssjuksköterskor och genom deras 

utbildningsråd utvecklat ett nationellt bedömningsinstrument där en pilotstudie kommer genomföras på några 

lärosäten i Sverige under våren 2017 för att förbättra bedömningen. Syftet med slutexaminationen är att pröva 

om studenten i slutet av sin utbildning uppnått den kliniska och teoretiska kompetens som krävs av en 

nyutexaminerad specialistsjuksköterska inom intensivvård. 

För godkänd klinisk examination inom intensivvård ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs 

för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska inom intensivvård. 

Studenten ska: 

Kunskap och förståelse 

- visa fördjupad kunskap vid omvårdnad av patient med svikt i ett eller flera organ, med skiftande diagnoser, i 

alla åldrar, oavsett kulturell eller etnisk bakgrund 

-visa fördjupad kunskap i planering, ledning, och samordning av intensivvård 

Färdighet och förmåga 

- kunna observera och bedöma funktionen hos patient avseende organsystem och psykiskt tillstånd samt vid 

behov initiera och självständigt utföra medicinska- och omvårdnadsåtgärder 

- visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och 

situationer 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärds bedömningar utifrån 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga 

rättigheterna 

- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter, närstående och medarbetare 

(Utbildningsrådet Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård 2017). 

Frågeställning 

Hur kan jag examinera studenten utifrån ett pedagogiskt perspektiv när vi inte har möjlighet att närvara vid den 

kliniska situationen? 



Tillvägagångssätt 

Jag har i samråd med resurspersoner inom mitt ämnesområde och pedagogisk kompetent person diskuterat 

vilka områden/begrepp jag ska använda i min reflektion. 

Jag beskriver nedan klinisk examination genom de sex kärnkompetenserna. De är nödvändiga för god och 

säker vård. 

• Personcentrerad vård (genomförs tillsammans med patienten och dennes närstående så att integritet och 

värdighet bevaras). 

• Samverkan i team (stödja multidisciplinär samverkan på alla nivåer för att uppnå det bästa resultatet för 

patienten och överbryggar kompetenser, främjar kontinuiteten och stärker säkerheten för patienten), 

• Evidensbaserad vård (kan självständigt och kritiskt utföra, leda och utveckla en god och effektiv 

omvårdnad). 

• Förbättringskunskap för Kvalitetsutveckling (Initiera, medverka i och leda utvecklingsarbete och 

implementering av evidensbaserad vård för en säker vård med hög kvalitet, samt att delta i 

forskningsarbete). 

• Säker vård (ha handlingsberedskap och prioriteringsförmåga vid avancerade och komplexa 

vårdsituationer) och 

• Informatik (Engagerar sig aktivt i arbetet med att utveckla väl fungerande system som stödjer 

omvårdnadsarbete och som har fokus i enskilda patienter och närståendes behov och säkerhet sett ur 

intensivvården som är nödvändiga för god och säker vård) (Quality and Safety Education for Nurses 

2017). 

Gick sen vidare för att svara på min frågeställning utifrån pedagogisk vetenskaplig litteratur i en pedagogisk 

reflektion/analys. 

Pedagogisk reflektion/analys 

Vi har en bedörnningsansvarig intensivvårdssjuksköterska som finns med studenten under den kliniska 

examinationen och som efteråt deltar i samtalet tillsammans med student och examinerande lärare. Jag börjar 

med att ställa frågor till studenten enligt bedömningskriterier, sen bedömningsansvarig hur de uppfattat 

situationen. 

Vid kliniska examinationer bedöms personcentrerad vård genom att de ska visa förmåga till ett professionellt 

förhållningssätt gentemot patienter, närstående och medarbetare. Det samstärnmer med 

kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan, att visa ett professionellt och etiskt förhållningssätt 

gentemot patienter och närstående, visa respekt för patientens integritet och värdighet samt verka för den 

enskilda individens rätt till självbestämmande, visa respekt för närstående samt integrera och stödja dem i 



vården (Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning 

mot intensivvård 2012, Leksell & Lepp 2013 ). Jag som examinerade lärare ställer frågor för att studenten ska 

få reflektera kring varför, på vilket sätt har du "visat förmåga till ett professionellt förhållningssätt" och i nästa 

steg fråga bedörnningsansvarig. Jag får utifrån deras synpunkter skapa mig en bild över situationen för att 

kunna följa bedömningsformuläret. 

Samverkan i team bedöms genom att de ska visa fördjupad kunskap i planering, ledning, och samordning av 

intensivvård. Det bekräftas i kompetensbeskrivningen genom att initiera och samverka med olika yrkesgrupper 

och vårdteam för att patienten ska få bästa möjliga omhändertagande i hela vårdförloppet, systematiskt leda, 

prioritera, informera och fördela vårdarbetet i teamet utifrån en personcentrerad vård (Kompetensbeskrivning 

legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård 2012, Leksell & 

Lepp 2013). Deras fördjupade kunskap i Samverkan är student och bedömningsansvarig oftast ganska överens 

om hur det fungerar. 

Evidensbaserad vård genom att visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar 

utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga 

rättigheterna, bekräftats också när specialistsjuksköterskan ska implementera och använda evidensbaserade 

forskningsresultat i det kliniska omvårdnadsarbetet. De ska se sambandet mellan vetenskap och beprövad 

erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövning (Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård 2012, Leksell & Lepp 2013). Här bedöms 

studenten utifrån sin vetenskapliga kunskap som de tagit del av under sin utbildning. Här har 

bedörnningsansvarig ganska svårt att bedöma utifrån ett vetenskapligt synsätt om de inte har en akademisk 

examen. De kan bedöma hur studenten förhåller sig till att se människan ur ett helhetsperspektiv. Utifrån detta 

rar jag som examinerande lärare ställa frågor kring vetenskap och utifrån det som berättas för mig under 

samtalet. 

Förbättringskunskap visa fördjupad kunskap vid omvårdnad av patient med svikt i ett eller flera organ, med 

skiftande diagnoser, i alla åldrar, oavsett kulturell eller etnisk bakgrund som kan relateras till att initiera och 

leda förbättringsarbeten. Initiera och delta i att utarbeta riktlinjer i samverkan med andra vårdenheter 

(Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot 

intensivvård 2012, Leksell & Lepp 2013). Studenten har under sin utbildning en pedagogisk uppgift där de ska 

planera ett förbättringsarbete som bedöms av lärare så detta är ett mål som är svårt att bedöma i den kliniska 

situationen men där kan jag relatera till deras valda område i deras förbättringsarbete. Jag kan sen utifrån deras 

valda område ställa frågor som kan relatera till den kliniska situationen. 

Säker vård kunna observera och bedöma funktionen hos patient avseende organsystem och psykiskt tillstånd 

samt vid behov initiera och självständigt utföra medicinska- och omvårdnadsåtgärder och visa förmåga att 

integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer, 

där intensivvårdssjuksköterskan arbetar i en högteknologisk miljö och deltar i utvecklingen av patientnära 

system genom att hantera och ansvara för medicinsktekniska produkter utifrån gällande lagar, författningar och 

riktlinjer (Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning 



mot intensivvård 2012, Leksell & Lepp 2013). Det att vårda en patient i en komplex situation är ett område 

som oftast bedömningsansvarig har en god kunskap och kan se hur studenten visar sin kunskap, jag får sen 

ställa kompletterande frågor för att kunna bedöma deras fördjupade kunskap. Detta är oftast mycket centralt för 

en intensivvårdssjuksköterska att kunna. 

lnformatik visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter, närstående och medarbetare. 

Det gör intensivvårdssjuksköterskan genom att informera, undervisa, patient och närstående om åtgärder, 

monitorering och medicinskteknisk utrustning, stödja och informera patient och närstående vid vård i livets 

slutskede, stödja och informera närstående i samband med vård av donator inför organdonation 

(Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot 

intensivvård 2012, Leksell & Lepp 2013). Det här området kan jag som lärare behöva ställa frågor kring hur 

de stödjer och informerar patienter och närstående under intensivvårdstiden. Tyvärr har inte alla studenter fått 

tillfälle till det under examinationen men de kan oftast berätta hur de har gått tillväga vid andra tillfällen under 

sin VFU period. 

Kliniska examinationer är en värdefull strategi för att bedöma studenternas förväntade nivå av klinisk praxis 

inom en omvårdnadskontext där det är viktigt med en korrekt patientbedömning. Det finns vissa evidens för att 

dessa strategier har bidragit till att öka studenters självförtroende kring klinisk praxis. Det stärker också 

effektiviteten inom vårdutbildningar internationellt (Nulty et al. 201 1). Ett antal rekommendationer har 

framkommit och ett behov av en evidensbaserad form vid bedömning som ger ett stöd till pedagogiken vid 

klinisk examination (Zayvan et al. 2011 ). 

Studenterna värderas via verkligheten som bidrar till att öka studenternas självförtroende, förbättrade 

studentresultat, förberedelse för klinisk praxis och deras beredskap för kliniska placeringar (Mitchell et al 2015, 

Almerud Österberg & Elmqvist 2015). 

Sammanfattande reflektion 

Min lärdom under dessa år är att jag behöver själv vara klinisk för att förstå hur det fungerar utifrån en 

intensivvårdskontext. Jag behöver också en längre erfarenhet för att kunna ställa frågor som gör att jag kan 

examinera studenten på bästa möjliga sätt. Jag har stor nytta av kompetensbeskrivningen för 

intensivvårdssjuksköterskor som beskrivs utifrån de 6 kärnkompetenserna. Det genom att jag kan 

säkerhetsställa vad som är viktiga aspekter och för att vi ska få en god kvalitet på bedömningar i en klinisk 

situation. Kliniska examinationer stärker och förbereder studenterna inför deras kliniska arbete. För att jag ska 

kunna examinera dem utifrån kärnkompetenserna så har ett nationellt bedömningsinstrument skapats som 

säkerhetsställer bedömningen. Jag kan ändå se svårigheter när jag inte själv har möjlighet att närvara vid den 

kliniska situationen, särskilt när bedömningsansvarig inte alltid har en akademisk kunskap vid bedömning av 

Evidensbaserad vård och Förbättringskunskap där studenterna ska visa sin fördjupade kunskap inom området. 



Viktigast är ett bra samarbete med bedömningsansvarig för att vi ska kunna komplettera varandra och visa 

studenten att detta stärker dem i deras framtida yrkesutövning. 

Resurspersoner 

Amnes kompetent 

Carina Berterö 

Pedagogiskt kompetent 

Margareta Bachrach Lindström 
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