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Bakgrund 

Sjukvård blir allt mer komplex och kunskapsintensiv men har trots detta genomgått en utveckling till 

att vara mer produktionsinriktad där den egna rollen som drivande kunskapsorganisation kan sägas 

vara bristande. En mer ansvarstagande och proaktiv roll i den egna kunskapsgenereringen hos 

landets sjukvårdsproducenter är ett bärande tema i SKR:s positionspapper om klinisk forskning (1).  

Region Kalmar län (RKL) förser länets 243000 invånare med sjukvård. RKL har ca 7000 medarbetare 

och därmed jämförbar avseende invånarantal och anställda med många andra regioner i Sverige utan 

regionsjukhus med tillhörande medicinsk fakultet. 

RKL har en forskningssektion och en forskningskommitté som stöttar kliniska forskare inom 

organisationen. Dessa forskare, merparten inskrivna som doktorander på Linköpings universitet, 

fullgör i princip hela sin doktorandutbildning inom sin tjänst på plats i Region Kalmar län.  En 

doktorandutbildning är just en utbildning där man som doktorand förväntas förvärva nödvändiga 

kunskaper och ett förhållningssätt nödvändigt för att bli en självständig forskare. RKL har knappt 60 

disputerade medarbetare varav bara ett fåtal bedriver aktiv självständig forskning och är handledare 

till forskarstuderande. 

2012 beslutade regeringen om en 30-procentig ökning av platserna på LiU:s läkarutbildning. För att 

klara ökningen tog rektor vid LiU då beslut om finansiering för uppbyggnaden av en decentraliserad 

läkarutbildning där studenterna på de avslutande fem terminerna fördelas på fyra huvudorter: 

Linköping, Norrköping, Jönköping och Kalmar. 2016 började de första studenterna på den 

decentraliserade utbildning och från och med vårterminen 2019 är den första studentkullen på plats i 

alla studieorter.  

RKL skall tillsammans med Region Jönköpings län (RJL) innan 2021 sluta ett anknytningsavtal till det 

regionala ALF avtalet (ALF = Avtal mellan svenska staten och landsting om samarbete om utbildning 

av läkare, kliniska forskning och utveckling av hälso- och sjukvården) med Region Östergötland (RÖ) 

och Linköpings universitet (LiU). ALF-avtalet anger förutsättningarna för läkarutbildningen och den 

forskning som genomförs i samverkan mellan universitet och hälso- och sjukvården. Genom ALF-

systemet ger staten medel till landstingen som ersättning för den verksamhetsförlagda utbildning 



som behövs för grundutbildningen av läkare. Merparten av ALF-ersättningen används dock till klinisk 

forskning.  

RKL står alltså i ett brytningsskede från att i huvudsak vara en producent av sjukvård till att bli en 

akademiskt integrerad organisation med mycket mer väldefinierat utbildnings och 

forskningsuppdrag. Exempelvis består hela termin 8 i läkarutbildningen i att läkarstudenterna skall 

göra ett självständigt arbete. För det krävs en handledare som skall vara disputerad och ha ett 

relevant forskningsprojekt som kan erbjudas till en student. Det betyder att det bara av de 

läkarstudenter som är i Region Kalmar län finns ett handledningsbehov av ca 40 projekt per år.  

En uppdaterad forskningsstrategi är under förankringsprocess inom RKL nu 2020 vilket indikerar att 

man ser vikten av forskning inom så väl politisk som tjänstemannaledning. Strävan att få fram fler 

disputerade medarbetare inom RKL belyses också att RKL som arbetsgivare är frikostiga med 

doktorandstöd i form av ett 25% lönestöd som har en mycket hög beviljandegrad förutsatt att man 

antagits som doktorand vid (LiU) eller Linnéuniversitetet (LnU) . De forskningsstödjande strukturerna 

i övrigt samt stödet efter disputation är förhållandevis av mindre omfattning inom RKL. Under en 

strategidag i FORSS (Forskningsrådet i Sydöstra Sverige) betonades värdet med att ha doktorander 

inom sydöstra sjukvårdsregionen med att vårdpersonalen blir bättre på att generera, inhämta, 

validera och implementera ny kunskap i en kunskapsintensiv verksamhet(2). Det övergripande målet 

och konsekvensen av ovanstående är i slutändan större patientnytta.  

Det är således inte bara i den nya rollen som upplåten enhet till läkarutbildning och dess krav på en 

god utbildnings- och forskningsmiljö som är drivkraften till att utveckla ”akademiseringen” av RKL 

utan inte minst insikten om att det i slutändan leder till bättre sjukvård.  

 

Syfte och metod 

Syftet med denna pedagogiska reflektion är att utifrån RKL:s speciella situation med få antal aktiva 

forskare/handledare och med långt avstånd till LiU resonera kring olika strategier för att få fram fler 

akademiska handledare. Den egna rollen som biträdande studieortsansvarig och LiU-anställd blir här 

väldigt viktig och en central position för att integrera LiU med RKL:s verksamheter.  

Jag har utgått från tillgänglig litteratur samt inte minst alla kollegiala samtal jag haft med 

doktorander, handledare och företrädare från olika vårdyrken som jag haft i egenskap av 

forskningschef i RKL under 2015-2020 men också i rollen som biträdande handledare till två nu 

disputerade medarbetare. 



 

Diskussion 

En möjlig strategi för att få fram fler potentiella handledare inom RKL vore att strategiskt använda sig 

av lokala biträdande handledare på plats då kravet inom Medicinska fakulteten, LiU för en biträdande 

handledare är lägre (disputerad) än för huvudhanledaren (minst docent). För RKL är detta tilltalande 

då det finns få med docent/professorskompetens i förhållande till antal disputerade och då det som 

bieffekt kunde få fler disputerade inom RKL att lyfta sig till docentnivå.  Liknande strategi har 

utvärderats i litteraturen av ett universitet i Sydafrika med krav på att snabbt ta fram handledare (3). 

I studien finns mängder med förslag och konkreta checklistor för biträdande handledare och även 

utveckling av ett mentorskap bland handledare där mer erfarna huvudhandledare handleder 

biträdande handledare så de utvecklas i handledarrollen. En mycket relevant punkt som avhandlas i 

den sydafrikanska studien är inte minst funktionen av den biträdande handledaren som den lokala 

förankringen på plats när doktoranden i huvudsak utför sina studier utanför den fysiska 

universitetsmiljön. En aktiv utbyggnad och rollförstärkning av den biträdande handledaren kan ha 

andra positiva effekter då handledarrollen kan se olika ut beroende på kompetensområdet i aktuellt 

projekt. I en studie av Franke och Arvidsson skiljer man på ”Research practice-orientated”- och 

”Research relation-orientated” handledning (4). När handledaren och doktoranden jobbar 

tillsammans i samma projekt i en gemensam forskningsmiljö blir handledningen reserch practice-

orientated till skillnad från när handledare och doktoranden saknar en omedelbar koppling i 

forskningsområde, då kallas handledningen research relation-orientated. Research relation-

orientated handledningen riktar in sig mer på lärandeprocessen och utvecklingen i rollen som 

självständig forskare. Rollen för biträdande handledaren ”på plats” i närmiljön i RKL kan alltså vara av 

mer övergripande karaktär där doktoranden framför allt fostras i rollen som mer självständig 

forskare. Det är dessutom uppmuntrande att just kombinationen av de två handledar-rollerna tas 

upp som något positivt i Franke och Arvidssons konklusion.   

Det digitala kliv och normaliseringen av digitala fjärrmöten som ses i kölvattnet av Covidpandemin 

skapar spännande möjligheter till doktorandhandledning på distans. Linköpings Universitet har på 

mycket kort tid varit tvunget att lägga om sin undervisning i distansläge. Den erfarenhet som detta 

nu genererat bör tas till vara till att också inkludera handledning på distans. I litteraturen finns 

åtminstone tre översiktsartiklar kring distanshandledning(5-7). Sammanfattningsvis kan sägas att 

distanshandledning av doktorander ofta problematiseras trots att uppenbara fördelar finns. I en 

studie framkom flera nackdelar med distanshandledning, inte minst i form av en känsla av isolering 

och övergivenhet hos studenterna men det fanns även flera exempel på positiva erfarenheter i form 



av frihet och flexibilitet och att distanshandledningen gav en känsla av ökad 

självkänsla/självständighet (8). Studien visade intressant nog också på en genusskillnad med en högre 

tillfredställelse av distanshandledning hos manliga doktorander, något som författarna menade 

behövde beforskas ytterligare. 

Egenskaper som oberoende och självständighet anges ofta som ett av huvudmålen med 

doktorandstudier men i en artikel av Gurr et. al. problematiseras begreppet självständig och målet 

”competent autonomy” införs som ett bättre beskrivande mål (9). Processen mellan handledare och 

student mot ”competent autonomy” illustreras grafiskt vilket återges i figur 1. Verktyget är intuitivt 

och lättfattligt och illustrerar vikten av att såväl handledaren som doktoranden reflekterar och 

analyserar var i denna skala man befinner sig. Även om verktyget ställer stora krav på handledaren i 

form av flexibilitet och lyhördhet torde kunna vara mycket värdefullt, inte minst vid 

distanshandledning då det har förutsättningar att fånga upp eventuell ”mismatch” mellan doktorand 

och handledare.  

Moderna digitala verktyg kan också i sig förbättra interaktionen mellan handledare och doktorand. 

Maor et al. argumenterar för att den sociala interaktionen till och med kan förstärkas via digitala 

verktyg(6). Inte minst det viktiga lärandet i skrivandeprocessen kan underlättas och förstärkas med 

hjälp av digitala plattformar jämfört med mer traditionell handledning. Maor argumenterar 

ytterligare angående fördelarna med ”digitaliserad” handledning då det på ett bättre sätt förbereder 

doktoranden för inkludering och integrering i forskarsamhället där samarbeten allt mer sker digitalt. 

En värdefull komponent för att RKL skall kunna erbjuda en mer systematisk och organisationsbaserad 

handledning är att erbjuda ett större utbud av seminarieverksamhet. Här har den snabba digitala 

transformationen i samband med Covidpandemin öppnat stora möjligheter. Såväl 

institutionsseminarier som seminarier i de strategiska forskningsområderna på Liu är nu digitala. 

Likväl möjliggörs även deltagande för RKL-anställda på Fakulteten för hälsa- och livsvetenskaper på 

Linnéuniversitetet. Vehviläinen och Löfström visar i sin studie att doktorandhandledning alltjämt 

upplevs som ett tungt och svårt enmansjobb med ett stort ansvar. Det huvudsakliga verktyget som 

användes i handledarsituationen var korrigerande återkoppling (10). Vehviläinen och Löfströms 

studie visar med all önskvärd tydlighet vikten att vi fortsätter utveckla doktorandhandledningen till 

något som inkluderar fler stödresurser och akademiska lärandemiljöer i ett större perspektiv.  

 

 

 



 

 

Konklusion: 

RKL har stora utmaningar att få fram nödvändig handledarkompetens på kort tid. Det finns dock en 

stor möjlighet att utveckla en framgångsrik strategi för att förstärka den akademiska miljön och 

tillgodose framtida behov av handledare. En stor vikt måste läggas på att fortsätta utveckla en god 

lärandemiljö med rikt utbud av seminarieverksamhet där RKL tar tillvara på det snabba skiftet och 

utvecklingen av digitala plattformar med distansdeltagande. Den nu mycket snabba utvecklingen av 

digitala möten och samarbetsplattformar gör att det geografiska avståndet mellan LiU och RKL i bästa 

fall blir irrelevant. Ett gemensamt forum eller mötesplats (gärna digitalt) för handledare inom RKL 

med regelbundet deltagande av LiU representanter skulle kunna bli ett välkommet tillskott och något 

som utvecklar så väl relationerna mellan LiU och RKL liksom handledarrollen i sig. Min egen roll som 

LiU representant blir oerhört viktig, inte minst som en länk in i LiU:s organisation men också dess 

stödresurser och pedagogiska utbildningsutbud. En modell där RKL-anställda doktorander också 

förväntas ha en biträdande handledare inom RKL är en bra början. Förutom att förbättra handledning 

till doktorand kan en modell som tillgodoser ett berikande samspel mellan doktorand, handledare 

och biträdande handledare även bidra till biträdande handledarens utveckling till docent. Slutligen är 

det av vikt med en långsiktighet i ambitionsnivån hos RKL i vikten av att förstärka de stödjande 

forskningsinfrastrukturerna lokalt samt att snarast se över och harmonisera de lönemässiga 

incitamenten för akademisk meritering med Sydöstra sjukvårdsregionen.  



 

Figur 1: Verktyg för att illustrera matchning mellan handledarstil och doktorandbehov (efter Gurr, 

2001) 
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