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 MEDICINSKA FAKULTETEN 



Pedagogisk reflektion om hur PBL och Case-metodiken kan användas i den 

kliniska undervisningen för handkirurgi på läkarutbildningen 

 

Bakgrund 

Som en del av de blivande läkarnas utbildning ingår att under den kliniska delen av 

utbildningen lära sig undersökningsteknik samt omsätta teoretiska kunskaper i praktiken 

vid patientmötet. 

Grundläggande är att all undervisning skall inriktas på studenternas lärande. Lärarna bör 

fokusera på insatser som underlättar för studenterna att nå de uppsatta kunskapsmålen 

för kursen.  

I min grundutbildning studerade jag efter metodiken med problembaserat lärande  

(PBL) (1). Läkarutbildningen vid Hälsouniversitet i Linköping var ett av de första 

lärosätena i Sverige som applicerade metodiken på hela utbildningen.  

Mina egna erfarenheter är mycket positiva även om PBL speciellt i början innebar 

mycket frustration då kunskapsmålen ofta upplevdes som diffusa och inte alltid helt 

genomtänkta. En svårighet var också att få patientfall som riktade inlärningen mot de 

uppsatta kunskapsmålen och samtidigt väckte intresset för lärandet. Under den kliniska 

delen av läkarutbildningen finns det stora möjligheter att tillämpa PBL med riktiga 

patienter. Undervisningen är dock tidskrävande för kliniskt aktiva läkare i en allt mer 

resurskrävande vård.  

Det utbildas idag fler läkare vid våra lärosäten, inte minst vid Hälsouniversitetet i 

Linköping jämfört med tidigare. Att bibehålla en hög utbildningskvalitet i takt med det 

ökade antalet studenter är en utmaning men är av naturliga skäl mycket viktigt. Det är 

angeläget att i undervisningen hela tiden utveckla metoder för lärande och att samtidigt 

göra undervisningen så kostnadseffektivt som möjligt. Allt större studentgrupper 

behöver undervisas och Case-metodiken kan vara ett sätt att nå ut till fler studenter med 

hög kvalitet (2). 

Case-metodiken är en problembaserad metodik som jämte PBL förekommer i 

läkarutbildningen på flera universitet i Sverige. Metodikerna har flera likheter 

exempelvis genom att försätta studenten i verklighetsliknande situationer stimulerar 

intresset för inläsning men även i att träna problemlösning. Metodikerna skiljer sig 

också åt och båda har sina för och nackdelar vilket kan utnyttjas i upplägget av den 

kliniska undervisningen på läkarutbildningen (3).  

 



Case-metodiken 

Case-metodiken började först att användas i juridik och ekonomiutbildningarna i Boston 

under tidigt 1900-tal (2, 4-6). En fördel med att använda Case-metodiken är att den inte 

kräver några större lärarresurser men ändå kan ge ett stort utbildningsvärde. Metoden 

kan anpassas både för praktiska och teoretiska moment i läkarutbildningen. 

Tanken med Case-metodiken är att lära genom realistiska fallsituationer och stimulera 

intresset hos studenterna. I Case-fallen som bearbetas som genom diskussion i en 

lärarhandled större grupp med upp till 40-50 studenterna tränas problemlösning och att 

praktisera de teoretiska kunskaperna i diskussioner (4). Deltagarna analyserar 

förutsättningar och kommer med förslag till lösningar. Vid tillämpning av Case-

metodiken behöver studenterna en god teoretisk baskunskap för att diskussionen i 

gruppen skall bli givande och möjliggöra en problemlösning (7,8). Dessutom behöver 

läraren behöver vara ämnesexpert och kunna fungera som ordförande och katalysator 

för diskussionen i storgruppen (9). Metodiken ger i sin bästa form möjlighet till 

problemlösning både individuellt och i storgrupp. Gruppdiskussionen ger tillfälle för 

studenten att framföra sina lösningar inför andra studenter i en större grupp. Lärarnas 

och studenternas möjligheter att interagera underlättas av om diskussioner och 

föreläsningar sker med en och samma grupp (10). 

 

PBL metodiken 

PBL har tillämpats vid Hälsouniversitet i Linköping sedan slutet av 80-talet och 

kommer från McMaster University i Kanada där den använts sedan länge i 

läkarutbildningen (1,2). Tanken är att PBL stimulerar till ökad aktivitet hos studenterna 

som också får ett stort egenansvar för inlärningen. Fallbeskrivningar hämtade ur 

verkligheten används och bearbetas i basgrupper om 5-8 studenter.  

Inga egentliga förkunskaper behövs, istället definierar gruppen problemställningar som 

kopplas till inlärningsmålen. Kunskapsinhämtning sker efter den första träffen via 

bibliotek, intervjuer, IT och det finns också ofta en tillgång på resurspersoner som kan 

tillfrågas i en expertroll. Vid nästkommande basgruppsträff diskuteras återigen fallet 

med studenternas inhämtade kunskaper. 

Läraren behöver inte ha expertkunskap i ämnena som bearbetas men behöver däremot 

vara expert på processen som leder fram till självgenerering av kunskap. Lärarens roll är 

att skapa förutsättningar för inhämtning av kunskap samt lyfta fram vikten av att vara 

källkritisk med ett vetenskapligt förhållningsätt (1,2).  



PBL ställer höga krav på den enskilde studenten som självständigt måste söka kunskap 

och vara aktiv i grupparbetet (3,4). Studenterna tränas i ordförande och sekreterarrollen 

som växlas bland gruppmedlemmarna mellan gruppträffarna. 

 

PBL och Case-metodiken i klinisk undervisning 

 Den teoretiska utbildningen kan dock inte ersätta mötet mellan läkarstudent och patient. 

Kunskap om att ta upp anamnes och status bör inhämtas i det direkta mötet med 

enskilda patienter. Under den kliniska utbildningen ingår det att förvärva praktiska 

kunskaper för att kunna ställa diagnos och undersöka patienter med handproblem. Av 

alla patienter som besöker en akutmottagning för skador har ca 20 % besvär från hand 

och eller arm (11). Inom ämnesområdet ortopedi/handkirurgi är det av yttersta vikt att 

den primärt behandlande läkaren är införstådd med undersökningstekniken för hand och 

arm och kan förstå betydelsen av korrekt tidig behandling samt remittering till specialist 

när det krävs.  

En stor del av alla anmälningar till Landstingens ömsesidiga Försäkringsbolag (LöF) rör 

handen där korrekt handläggning inte gjorts primärt vilket i sin tur fått stora 

konsekvenser för patienten vad gäller restbesvär som skulle kunnat undvikas vid riktig 

behandling och diagnos initialt. Kan vi då som lärare arbeta med att få studenterna att 

förstå detta och även tycka att undervisningen är rolig och givande har vi lyckats.  

PBL kan med fördel kombineras med Case-metodiken i den kliniska undervisningen av 

läkarstudenter.  Syftet är att kunna nå ut med den teoretiska och praktiska kunskapen till 

fler studenter jämfört med om enbart PBL metodiken används. 

Problemlösningsförmågan stimuleras och tränas på ett liknande sätt med båda 

metoderna. Case-metodiken ger en träning i att lösa problem och diskutera i en större 

grupp medan PBL ger en större möjlighet för alla studenter att komma till tals då 

basgruppen består av endast 5-7 studenter. Studenter som är vana vid PBL borde inte 

har svårt att även tillämpa Case-metodiken, där problemställningarna först identifieras 

individuellt, därefter i mindre grupp och sedan diskuteras i storgrupp (40-50 studenter).  

En väsentlig skillnad mellan metodikerna är att Case-metodiken inte kräver lika stor 

lärarinsats som PBL och därmed är den kostnadseffektiv jämfört med PBL (12). 

 

Tillämpning av PBL i den kliniska undervisningen med handkirurgisk 

kandidatmottagning.  



En student träffar och undersöker en patient med några få studentkamrater närvarande. 

Den undersökande studenten sammanfattar frågeställning, statusfynd och föreslår 

handläggning för handledaren efter att ha diskuterat fallet med sina studentkamrater.  

Handledaren träffar sedan patienten i närvaro av den lilla studentgruppen, kompletterar 

anamnes och status och efter att patienten lämnat mottagningen har studenterna 

möjlighet att ställa kompletterande frågor. I detta skede tillämpar gruppen PBL med 

problemformulering och inlärningsmål utifrån det verkliga patientfallet som gruppen 

exponerats för. Tidsåtgången för 5 studenter är en för- eller eftermiddag tillsammans 

med en kliniskt verksam läkare. Uppföljning och genomgång av den därefter inhämtade 

kunskapen görs antingen av gruppen självt eller med handledare närvarande.  

 

 

Tillämpning av Case-metodiken i den kliniska undervisningen med handkirurgisk 

kandidatmottagning.  

Studenterna som kommer till den kliniska terminen där handkirurgi ingår har en 

kunskapsbas från den prekliniska tiden. Vidare har de också genomfört 

dissektionsövningar på handen och armen vilket leder till en fördjupad anatomisk 

kunskap. Denna grund borde räcka för att under den kliniska utbildningen inom 

handkirurgi aktivt kunna delta vid utbildningstillfällen där Case-metodik används. 

Handkirurgen kan här utgå från egna patientfall. Det är viktigt att försöka hitta fall som 

studenterna antingen kan känna igen sig i eller som är engagerande vilket underlättar 

förståelsen för vad en felbedömning och felbehandling får för den enskilda individen 

och samhället.  

Fallen kan vara uppdelade i två grupper som handkirurgen går igenom. 

 

1. Vanliga sjukdomstillstånd och skador i hand och arm kopplat till några typiska 

patientfall med utförlig beskrivning av status och besvär. 

 

2. Verkliga men avidentifierade fall som anmälts som patientskador där studenterna 

genom journalgenomgång försöker förstå vad som gått fel. 

 

I denna undervisningssituation tänker jag att verkliga fall presenteras visuellt med 

bilder, röntgen etc. samt en beskrivning av patientproblemet. Studenterna kan också rent 

praktiskt här träna undersökningsteknik genom att arbeta två och två vända mot 



varandra för att genomföra en klinisk undersökning med inriktning på det patientfall 

som presenteras och diskuterats. Inledningen till den kliniska undersökningen där 

studenterna ska vara aktiva föregås av att läraren demonstrerar undersökningstekniken 

på en av studenterna inför gruppen.  

 

Diskussion 

I en vårdmiljö där den kliniskt aktive läkaren fungerar som lärare är en mycket viktig 

pusselbit för en bra och meningsfull utbildning. Läkaren blir ofta en förebild för 

studenterna om det görs på rätt sätt. Den kliniska utbildningen syftar till att kunna 

omsätta teoretiska kunskaper och använda dem vid patientmötet. Här kan en 

kombination av PBL och Case-metodiken vara värdefull för att nå ut till studenterna och 

hjälpa dem att nå kunskapsmålen.  

Utmaningen för experten i Case-metoden är att dels kunna hålla en intressant 

föreläsning och därefter fungera både som ordförande och katalysator för diskussion 

och problemlösning i storgrupp (3). Det är också svårt att hinna svara på frågor från alla 

smågrupper i en undervisningssituation där diskussion och teori varvas med träning av 

klinisk undersökning av hand och arm. I just detta moment torde det vara en fördel om 

det finns tillgång till fler instruktörer. Sannolikt är det helt nödvändigt om studentantalet 

är tjugo eller fler. 

Det som huvudsakligen skiljer de båda metodikerna åt är att PBL undervisningen 

genomförs i mindre grupper om 5-7 studenter vilket möjliggör riktiga patientmöten och 

praktisk träning av undersökning i en verklig patientsituation (12). Studenterna 

undersöker patienten och utifrån dessa ”riktiga” patientfall formulerar inlärningsmålen 

enligt PBLs sju steg (13). Detta går inte att ersätta med annan teoretisk och praktisk 

träning. 

En kombination av PBL och Case-metodiken rätt avvägd kan både berika den kliniska 

utbildningen på läkarutbildningen samtidigt som kostnaden för undervisningen kan 

reduceras då PBL har en hög lärartid (13).   

Vidare skiljer sig Jämfört med PBL där problemställningarna i fallet först diskuteras 

förutsättningslöst utan större förkunskaper jämfört med Case metodiken där en 

förutsättning är bra förkunskaper för att kunna tillämpa metoden.  

Kombinationen med PBL och Case metodiken kan i den kliniska utbildningen och ge 

fler studenter möjligheter att i verkligheten möta patienter med handproblem. Olika 



former av kandidatmottagning är en viktig del i utbildningen av självständiga studenter 

väl preparerade för arbetslivet och ett livslångt lärande.  
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