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Pedagogisk uppsats 

 

Utmaningar att forska inom translationell forskning 
 

Bakgrunden till denna uppsats är mina egna erfarenheter som doktorand och de 
observationer jag har gjort som handledare, allt inom ramen av translationell forskning. För 
att fördjupa ämnet har jag genom kurserna för att bli docent intervjuat en doktorand och en 
professor som har handlett över 30 doktorander och är engagerad i Center for translational 
research i Sverige.  

Jag anser att forska inom translationell forskning ställer högre krav jämfört med t.ex. ren 
klinisk/preklinik forskning. Det handlar om svårigheter och utmaningar som kan uppstå när 
en kliniskt verksam läkare har avsikten att doktorera i ett ämne som kräver experimentell 
forskning och således arbete i laboratorium. Translationell forskning ställer andra krav på 
individen och innebär oftast nya former av samarbete med olika forskargrupper. 

Utgångspunkten för denna pedagogiska uppsats är mitt perspektiv, således en läkarens syn 
på forskning, ej en grundforskare, och jag börjar med min egen berättelse. Därefter kommer 
jag att sammanställa kontentan av intervjuarna som jag har genomfört för att i slut ger mina 
personliga åsikter och egna reflexioner varför att forska inom translationell forskning är en 
särskild utmaning med speciell fokus på handledarens pedagogiska förmåga. 

 

Min egen berättelse – ett positivt exempel! 

Jag började doktorera 2005 på en sjukdom som heter mikroskopisk kolit (MC), en 
inflammatorisk tarmsjukdom som leder till diarrébesvär. Syftet var att undersöka 
tarmensslemhinnan barriärfunktion som krävde att man analyserade tarmbiopsier i en så 
kallad Ussingkammare som mäter genomsläpplighet av olika ämnen genom slemhinnan. 
Som huvudhandledare hade jag en överläkare på Magtarmkliniken, US och en bihandledare 
som har byggt upp labbet då vi gjorde alla försök.  



Som läkare tog jag hand om patienter diagnostiserade med mikroskopisk kolit och kunde 
undersöka dem med endoskopi för att få vävnadsprover. Vävnadsproverna tog jag direkt till 
labbet och utförde försöken som tog över 6 timmar, således en relativ tidskrävande uppgift. 
Arbetssättet och metoden på labbet var helt ny för mig. Jag fick i början hjälp av en 
labbassistent tills jag var självgående. Det tog några månader och var en utmaning i sig att få 
logistiken att fungera, dvs. att koordinera patienter, endoskopi, labbet och alla analyser. 
Lyckligtvis fick jag avsatt tid under en längre period, 12 veckor ALF tid/år, för forskning, 
annars skulle jag inte kunnat ha genomföra alla försök parallellt med min ST-utbildning. Det 
fanns perioder då belastningen var för hög och allt kändes för mycket. På den privata 
fronten växte familjen vilket ställde krav på mig att vara närvarande hemma. Att tolka våra 
resultat blev en utmaning i sig, och då behövde jag ta hjälp av bihandledaren och hans team. 
Fynden blev så pass intressanta att det fanns funderingar att helt gå över att forska i labbet 
och att lägga läkarutbildning åt sidan. Jag beslöt dock att vara läkare och kunde även bygga 
ut min forskning om mikroskopisk kolit på klinisk nivå.  

2010 kunde jag disputera och jag är väldig nöjd med hur allt har fungerat. Man kan säga att 
jag har haft många förutsättningar som gjorde att det blev lyckat. Min handledare fungerade 
även som mentor som hjälpte mig i tider då allt kändes frustrerande. Jag fick stöd av min 
klinikchef, schemaläggare och mina forskningsveckor tillgodosågs. Genom min bihandledare 
och hans team fick jag en introduktion i laboratoriet, stöd med metoden och de hjälpte mig 
att tolka resultaten. Det kändes som ett teamarbete.  

Denna positiva erfarenhet är säkerligen också anledning varför jag har forskat vidare, byggde 
ut mitt forskningsområde, blev självständig och önskar nu att bli docent. Att ha forskat inom 
translationell forskning har fördjupat mina kunskaper inom medicin och det har medfört att 
jag har utvecklat intresse att förklara mina kliniska observationer på ett molekylärt plan. Det 
är även anledningen till varför jag har tagit ansvar för att bli handledare själv inom 
translationell forskning och anlitar en post-doc för att bedriva experimentella studier. 

 

Intervju med en doktorand  

Kort beskrivning av en resa inom translationell forskning 

Denna doktorand blev antagen 2012 och planen har varit att göra experimentella studier för 
att beskriva immunologiska avvikelser hos patienter med mikroskopisk kolit. Därför krävdes 
avancerade metoder som t.ex. flödescytometri och Luminex. Vid antagningsprocessen fick vi 
dock höra att vi var tvungen att välja en bihandledare från fakulteten och 
antagningsnämnden gav oss ett namn på en professor som ansågs var lämplig. När vi var i 
processen att sätta upp flödescytometri kom vi dock fram till att denna professors kunskaper 
inte var alls behjälpliga just för denna metod, professorns kompetens låg på andra områden. 
Detta ledde till att doktoranden behövde söka hjälp från andra personer, och i slutändan 
lärde sig själv hur man bygger upp metoden. Detta fördröjde processen med 2 år och ledde 
till en känsla av frustration och att känna sig utlämnad då de kliniska handledare inte kunde 
hjälpa till. Hen hade önskat att få mer hjälp under denna tid, någon som kunde visa vägen 
men kan i efterhand medge att hen har lärt sig mycket mer på grund av denna omväg.  



Som klinisk verksam läkare har den här doktoranden redan en förlängd PhD tid (i genomsnitt 
8 år för läkare) som säkerligen nu kommer att förlängas till 10 år innan hen är färdig. Denna 
resa gör det tydlig hur viktigt det är med ett fungerande teamarbete då alla känner varandra 
och man kan lita på att alla har rätt kompetens. Det är handledarens uppgift att detta är 
garanterat, men då får handledaren också välja ut alla medarbetare som denne anser är 
lämpliga.   

 

Intervju med en professor 

Denna professor har handlett över 30 doktorander och är engagerad i Center for 
translational Research i Sverige. Jag ställde frågor med syftet att diskutera de specifika 
utmaningarna att handleda kliniskt verksamma läkare som tänker doktorera i ett ämne som 
kräver experimentella studier, dvs. arbeta i laboratorium. Jag vill lyfta fram vissa svar som 
hen gav på mina frågor. 

 

Fråga 1. Vad är viktigast vid handledning av doktorander i translationell forskning? 

Utmaningen är att du som handledare måste bilda ett team av likasinnade forskare som du 
känner väl. Detta är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt projekt. I detta team är det 
idealiskt om det uppstår vad jag vill kalla för en ”mikromiljö”. Denna miljö bör kännetecknas 
av ömsesidig respekt och kunskap om varandras förmågor. Mikromiljön skapas genom att 
parterna i teamet arbetar tillsammans med olika projekt under lång tid och att man lär 
känna varandra mycket bra. En god mikromiljö bygger på ömsesidigt förtroende och kunskap 
om varandras specialkompetenser såsom t.ex. labbmetoder eller statistik. Om du har ett 
sådant team kan du vara mer säker på att handledningen av en doktorand inom 
translationell forskning kommer att fungera. 

 

Fråga 2. Vilka svårigheter kan uppstå när du gör en doktorsexamen i translationell 
forskning? 

Det vanligaste problemet som kan uppstå är att det förmodligen tar mer tid att göra en 
doktorsexamen i translationell forskning. Du behöver inte bara samla in material från 
patienter i kliniken utan också lära dig nya metoder i labbet. Det kan ta ett tag för klinikerna 
att vänja sig med labbet och alla dess krav. 

Dessutom gör doktorander ofta sin medicinska specialisering parallellt vilket innebär att du 
genomför två utbildningar samtidigt. Under denna period i livet är familjeplanering också 
viktig, familjesituationen kan försena hela processen. Många har en känsla av att det är för 
mycket och de klarar inte av att möta förväntningarna. Det kan också vara psykiskt 
stressande att se sina icke-forskarkollegor avsluta sin utbildning mycket snabbare vilket kan 
leda till konkurrens. 



Kliniska doktorander upplever ofta att den prekliniska forskaren får mer uppmärksamhet, 
kunskapen är högre värderad. Det kan leda till en känsla av underlägsenhet eftersom de inte 
har samma förutsättningar. Prekliniska kollegor kan fokusera helt på forskning och har ofta 
bättre färdigheter och förutsättningar för t.ex. skriva en artikel eller ta itu med statistik. 

Om man som handledare inte bemöter dessa problem är det inte osannolikt att kliniska 
doktorander ger upp eller inte ser möjligheten att fortsätta. 

 

Fråga 3: Hur kan vi underlätta och stödja doktorander inom translationell forskning? 

Det viktigaste är att institutionens chef har en positiv inställning till forskning. Detta är säkert 
oftare fallet om chefen har en doktorsexamen på egen hand. Numera har det blivit vanligare 
att avdelningschefen är sjuksköterskor eller ekonomiexperter och fokus ligger på andra 
ämnen. Det finns ingen medvetenhet om de krav som är förknippade med en 
doktorandutbildning och nödvändigheten av att bedriva forskning i klinisk miljö eller i labbet. 
Även de ekonomiska resurserna för forskning vid kliniken har minskat så jag är inte så 
optimistisk trots att vi behöver mer translationell forskning. Ja, jag tror att handledning inom 
translationell forskning är mer krävande, behöver mer uppmärksamhet och är mer av en 
utmaning. Men å andra sidan är det en belöning, särskilt om du arbetar med lösningen av ett 
verkligt kliniskt problem och kan implementera ny kunskap till kliniken. 

 

Bakgrund/problembeskrivning 

Translationell forskning kommer från ordet ”translation” som på latin betyder ”att 
översätta”. Det beskriver en process då kunskap som genereras i laboratorium ska 
implementeras på kliniken och vanligtvis benämns: ”from bench to bedside”.  
Utgångspunkten kan också vara ett konkret problem som identifieras och uppstår i vården 
t.ex. vid diagnostik eller behandling. Syftet är att hitta lösningar genom experimentella 
försök. Resultaten och forskningsupptäckterna ska snabbt överföras till reell patientnytta 
och ska kunna tillämpas.  

Translationell forskning är ett relativ nytt begrepp som började användas på 2000-talet och 
som har fått ökad uppmärksamhet i den akademiska världen. Dessutom har nya 
vetenskapliga tidskrifter som Science Translational Medicine och Journal of Translational 
Medicine med inriktning på translationell forskning skapats och olika organ har uppkommit 
för att bredda fältet.(1) 

Translationell forskning är inte bara ett sätt att titta på forskning, metoden kräver även nya 
vägar för samarbete. Två områden, den prekliniska och den kliniska världen, behöver mötas. 
Individer med specialkompetens behöver identifieras och sammanföras i ett samarbete som 
ibland kan vara långsiktigt. Translationell forskning kan användas inom flera medicinska 
områden och har fått stor betydelse inom t.ex. cancervård (2). Det finns olika definitioner 
och modeller inom translational forskning som dock inte alla kan benämnas i denna uppsats, 
därför hänvisas till följande översiktsartikel från Titler et al. (3) 



Denna typ av forskning kräver att man har förmågan att sammanväva frågeställningar som 
uppstår i den kliniska världen med metoder som används i grundforskningen för att hitta 
förklaringar och lösningar till olika problem. I en vetenskaplig värld som blir alltmer 
specialiserad är det inte lätt att bygga broar mellan forskare som talar samma språk, speciellt 
vid samarbete mellan kliniker och prekliniker. Läkare måste kunna göra observationer i den 
kliniska vardagen, identifiera och lyfta fram de som är värda att belysa med vetenskapliga 
metoder. Frågeställningen ska genomsyras av förhoppningen att kunna lösa ett konkret 
kliniskt problem som gagnar patienterna. Den forskande läkaren bör ha baskunskaper i de 
vetenskapliga metoder som kan appliceras för att kunna föra en dialog med grundforskare 
och diskutera om frågeställningen kan besvaras.  

Grundforskare är ansvariga för att ha specialkunskap i olika vetenskapliga metoder och ska 
vara behjälpliga i val av rätt metod. De är även mycket viktiga under processens när det 
kommer till att tolka fynden och sätta resultaten i ett sammanhang. Prekliniker är vana att 
genomföra grundforskning för att beskriva något fenomen i naturen, men de är inte vana att 
ställa frågan om detta kan tillämpas eller överföras till kliniken. Problem kan uppträda när 
den prekliniska forskaren saknar inblick i den kliniska verkligheten, inte förstår 
sammanhanget eller relevans av målsättningen och därmed försvåra processen. Det kan 
också finnas logistiska problem i de fall laboratoriet befinner sig på långt håll från kliniken 
och forskningen med ”human material” kan äventyras. 

Således är det särskild viktigt att skapa ett team bestående av olika forskare som alla har sin 
specialkompetens, som kan föra en dialog över yrkesgränser och tillsammans med teamet  
jobba mot ett gemensamt mål. 

 

Utmaningar för en doktorand inom translationell forskning 

Att som läkare arbeta med translationell forskning är en stor utmaning. Att fördjupa sig och 
försöka få svar på sina kliniska frågeställningar innebär att man behöver genomföra 
experimentella studier som kräver att man använder speciella metoder. Mer än endast 
teoretiska kunskaper är nödvändiga, oftast är metoden tidskrävande och resultaten svåra att 
tolka. Med andra ord, här behövs mångårig erfarenhet och specialfärdigheter för att 
säkerställa att studierna kan färdigställas. Urval av rätt vetenskaplig metod är helt 
avgörande. Det behövs garantier att prekliniker på laboratorium är tillgängliga och att 
resurser finns att tillgå. En oklar ansvarsfördelning kan vara ett hinder vid genomförandet av 
projektet då det kan innebära en uppfattning ”att det är någon annans projekt”. Till detta 
tillkommer en allmän tidsbrist hos alla berörda som inte sällan leder till att doktoranden 
känner sig ensam i sitt arbete. Den dualistiska uppsättningen, preklinik – klinik, leder oftast 
till att projektet blir långvarigt och det är vanligt att en doktorand arbetar med ett projekt 
under mer än 8 år då de flesta behöver även klara av sin kliniska specialisering (ST-läkare). 
Det kan i sin tur fördröja hela utbildningen. Det kan vara psykiskt stressande att se sina icke-
forskarkollegor avsluta sin utbildning snabbare vilket kan leda till konkurrens. Dessutom kan 
man känna sig underlägsen sina prekliniska kollegor som har full tid att ägna sig åt olika 
projekt och har inte sällan utvecklat höga kunskaper inom forskning.  



Gällande kunskapsnivå kan man fråga sig hur mycket man kan förvänta sig att en doktorand 
ska kunna. Doktoranden ska kunna beskriva den kliniska frågeställning, syftet och relevans 
av sin forskning samt behärska den publicerade litteraturen inom området. Doktoranden ska 
helst också ha träffat och behandlat patienterna som ingår i projektet, samt ha hjälpt till 
med att samla in materialet (t.ex. blod, vävnad) som ska analyseras. 

Gällande metoder som ska användas, ska doktoranden ha en teoretisk förståelse och ska ha 
varit med när den vetenskapliga metoden ställdes upp. Helst ska doktoranden ha genomfört 
några försök själv och varit med i alla delprocesser som metoden kräver. Detta är en 
grundförutsättning för att kunna vara metodkritiskt eller försvara metoden vilket är en av 
forskarens viktigaste uppgifter. Däremot kan man inte förvänta sig att doktoranden bygga 
upp metoden, vara ansvarig för hela protokollet eller att tolka resultat självständigt. För 
detta krävs ett samarbete med en erfaren kollega som kan vägleda genom processen och 
korrigera när det är nödvändigt och det är behjälplig om man även har en labbassistent som 
kan ta över vid olika processer. 

 

Utmaningar för en handledaren vid translationell forskning 

Handledaren har särskild viktig roll när det gäller att ett translationellt forskningsprojekt ska 
lyckas. Handledaren ska helst kunna överblicka fältet, vara hemma på kliniken och känna till 
specialister på laboratoriet. Att bygga upp ett forskningsteam är helt väsentligt och kunna 
förmedla information mellan parter. Dessutom måste han/hon garantera att resurserna 
finns och logistiken (t.ex. transportvägar, biobanken) fungerar.  

Då handledning inom translationell forskning är en särskild utmaning är det fördelaktigt om 
den som tar sig an en sådan uppgift utvecklar ett special intresse för pedagogiska frågor och 
håller sig uppdaterad om olika koncept och utvecklingar. Anne Lee har intervjuat många 
handledare från olika discipliner för att sammanställa olika paradigmen och ansats för 
undervisning. De huvudkoncepten som hon fann var: funktion (handlar om projekt 
management), kultur (att doktoranden blir en del av forskningsgruppen), kritiskt tänkande 
och självständighet/emancipation. (4)  

Dessutom behöver handledaren vara uppmärksam på den dubbla rollen som doktoranden 
kommer att möta och ge extra stöd för att bemästra detta. Som doktorand kan det kännas 
överväldigande och frustrerande att kommer in i en ny värld (laboratoriet) och vara okunnig 
initialt. Depressiva faser kommer att uppstå. Här behövs psykologisk skicklighet att bemöta 
doktoranden med en balans mellan förståelse, uppmuntring och utmaning.  

Vid denna typ av forskning finns en högre risk att doktoranden kan hamna i mentalt stressiga 
perioder på grund av den dubbla belastning. Som handledare skulle man helst vara beredd 
att fungera också som ”mentor” i den meningen att man tar sig an alla problem. Det gäller 
att skapa en öppenhet och finkänslighet för psykologiska faktorer som kan ha negativa 
effekter på forskandet och erbjuda samtal; ibland ”ad hoc”. Att kunna fånga upp känslor är 
viktig men även kunna förmedla att denna extra belastning att forska är värd besvären då 
man utvecklas som läkare och människan. Att uppmuntra och stödja kan vara handledarens 



främsta roll. Ett viktigt tema i Lee`s undersökningar är att handledare behöver lära sig att ge 
feedback till sina adepter på ett konstruktivt sätt. Handledare och doktorand behöver också 
växa in i en professionell roll inom akademin och lära sig att blanda in sin egen personlighet 
(5). Observationer av en annan studie visar att erfarenheter man gör som handledare 
kommer att forma sin egen självbild och det är en ständig process att ”bli handledare” (6) 
således är man aldrig ”färdiglärd” och behöver fortsätta växa in i sin roll. I en värld som 
förändras snabbt, är det viktigt att man som handledare är ”up to date” och informerar sig 
om de senaste reglarna gällande akademin, etik och undervisning. 

På University of California har man implementerat ett ”new mentor training progam for 
clincial translational research” redan 2006 med avsikt att handleda den nya generationen av 
forskare då man har insett att det är en särskild utmaning. Man skapade olika ”definitions of 
mentors” och ”objectives for mentor developement” och försökte ta hänsyn till utmaningar 
som uppstår vid denna typ av forskning. (7) Men synen på handledning är i konstant 
förändring och därför har Lee et al. undersökt hur undervisning av handledare har förändrats 
när man jämföra det traditionella med det moderna sättet genom att intervjua erfarna 
mentorer. Hon kom fram till att ramverket som sattes år 2006 är fortfarande relevant men 
organisatoriska faktorer kan förbättras med fokus på ”developing the developers of 
supervisors”. (5)  

 

Egna reflektioner 

Det är uppenbart att det ställs mycket höga krav på en kliniskt verksam doktorand som 
planerar en avhandling inom translationell forskning. Doktoranden måste bemästra den 
dubbla rollen som det innebär att ha kunskap om arbetet på kliniken men även i 
laboratoriet. Utöver sina kliniska färdigheter behöver doktoranden även befatta sig med 
metoder som kräver specialkompetens. Därför anser jag att denna utmaning kräver extra 
stöd från flera håll.  

Handledaren har en särskilt viktig roll att sätta samman ett team av kompetenta 
medarbetare som alla kan bidra till att projektet blir lyckat. Hen är spindeln i nätet för att 
säkerställa att alla delar i projektet fungerar, detta för att underlätta doktorandens arbete. 
Sannolikheten att olika problem och utmaningar uppstår för doktoranden är säkerligen 
högre vid translationell forskning jämfört med t.ex. ren klinisk forskning, således behöver 
handledaren vara beredd att även vara en mentor som tar hänsyn till psykologiska faktorer 
som kan uppkomma när doktoranden känner frustration. Det handlar om att kunna fånga 
upp olika känslor, vara uppmuntrande och vara behjälplig på många sätt.  

Translationell forskning blir mer och mer uppmärksammad inom forskarvärlden och går 
hand i hand med förhoppningen att kunna bidra med nya kunskaper som kan direkt 
omsättas till patientnytta och tillämpas i praktiken. Denna typ av forskning behövs mer i 
framtiden och därför anser jag att statuset på denna typ av forskning ska höjas.  

Universiteten och politik/samhället har särskilt viktiga roller då de kan ge stöd på ett 
strukturellt och ekonomiskt plan. Vid anmälan av en ny doktorand med avsikten att använda 



sig av translationell forskning, ska särskilt fokus läggas på att projektet kan genomföras samt 
att rätt medarbetare och resurser finns tillgängliga. Jag anser att huvudhandledaren ska 
bestämma vem blir bihandledare. Detta ska inte styras av rent formella skäl. 

Då denna typ av forskning ställer särskild höga krav vore det önskvärt om det fanns extra 
stöd i form av pengar och forskningstid. Många universitet har redan skapat 
forskningsprogram specifikt för translationell forskning. I USA har man konstaterat att det 
finns en negativ trend att läkare vill utbilda sig till forskare under sin utbildning (8,9). Därför 
har man deklarerat att det behövs mer välutbildade ”physician-scientist” och the American 
Society for Clinical Investigations startat flera nationella program för att främja forskning i 
ett tidigt skede i läkarutbildningen. Dessutom tycker man att det är viktigt att höja statusen, 
inkomsten och karriärmöjligheter för forskande läkare för att kunna möta det växande 
behovet av translationell forskning (8,10) hos stora forskningsfinansiärer såsom National 
Institute of Health (NIH) i USA såväl som i EU:s stora ramprogram. Det har även visat sig 
genom att denna forskningsmetod har fått en central plats vid medelstilldelningen (2). 

Forskning ska uppleva som något som är berikande för karriären, ger djupare insyn hur 
kunskaps skapas och i slutändan leder till att man bli en bättre läkare i patientkontakten. 
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