
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Examination i ortopedisk 

undersökningsteknik för läkarstuderande 
och utbildningsläkare 

 

 
 

Pedagogiskt docenturarbete 

 
 
 

Markus Waldén 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM  2020-06-05 
   

 

 

 MEDICINSKA FAKULTETEN 



 

Markus Waldén  Bilaga 9 

 

 

 

Examination i ortopedisk undersökningsteknik 
för läkarstuderande och utbildningsläkare 

 
Pedagogiskt docenturarbete 

Linköpings universitet 

 

Markus Waldén 

 

Datum 2020-06-02 



 

Markus Waldén  Bilaga 9 

Bakgrund 

Historiskt sett har flera brister identifierats i utbildningen av läkare i klinisk undersökning av 
rörelseapparaten, och traditionell kurslitteratur har inte varit optimal i detta hänseende (Kay et al., 2009). 
Alla läkarstudenter ska såklart inte bli specialister i ortopedi, men goda färdigheter i ortopedisk 
undersökningsteknik är exempelvis även väldigt viktigt för framtida specialister i allmänmedicin. Tyvärr 
garanterar emellertid inte en ortopedisk bana att färdigheterna i klinisk undersökning håller tillräckligt hög 
standard (Beran et al., 2012; Griesser et al., 2012; Woolf & Åkesson, 2008). I en amerikansk studie 
visades det att även om tillräckligt mycket tid spenderas på kliniskt arbete så föreföll inte detta - i 
avsaknad av formaliserad kontinuerlig undervisning - räcka för att motsvarigheten till våra ST-läkare 
skulle bli tillräckligt duktiga på klinisk undersökning i många fall (Griesser et al., 2012). 

Diagnostik av akuta mjukdelsskador i knäleden  

Att tillägna sig en god undersökningsteknik och skilja sjukt från friskt kan vara väldigt svårt med lång 
inlärningskurva. Exempelvis är det visat i upprepade studier i England att träffsäkerheten vid diagnostik 
av akuta mjukdelsskador i knäleden på traditionella akutmottagningar som bemannas av motsvarigheten 
till AT-läkare, ST-läkare i ortopedi, akutläkare eller allmänmedicinare är förvånansvärt låg (Arastu et al., 
2015; Ball & Haddad, 2010, Bollen & Scott, 1996; Parwaiz et al., 2016; Perera et al., 2013). I en studie för 
mer än 20 år sedan på 117 konsekutiva patienter (med 119 främre korsbandsskador) som kom på senare 
remiss till en specialiserad knäklinik så hade en majoritet av patienterna (82/117, 70%) sökt på en 
akutmottagning omedelbart i anslutning till skadetillfället (Bollen & Scott, 1996). Man kunde i samma 
studie kallt konstatera att trots att 107/119 (90%) av skadorna hade en helt typisk anamnes så fick endast 
11/119 (9%) en korrekt diagnos i samband med akutbesöket. Senare studier har tyvärr visat att den dåliga 
diagnostiska träffsäkerheten håller i sig utan någon förbättringstrend (Arastu et al., 2015; Parwaiz et al., 
2016; Perera et al., 2013).  

I en svensk kontext gjordes en studie i Helsingborg under år 2002 där 159 konsekutiva patienter med akut 
mjukdelsskada i knäleden inkluderades på akutmottagningen och genomgick en undersökning med 
magnetkamera efter i genomsnitt 8 dagar (Frobell et al., 2007). De dominerande skadorna var främre 
korsbandsskada (89/159, 56%) och knäskålsluxation (25/159, 16%). Tyvärr visades även i denna studie att 
den diagnostiska träffsäkerheten var bristfällig i akutskedet med en överensstämmelse på endast cirka 50% 
mellan magnetkamerafynd och klinisk bedömning, det vill säga inte bättre än att singla slant. Således finns 
det gott om stöd i litteraturen för att en stor förbättringspotential finns vad gäller klinisk undersökning av 
akuta mjukdelsskador i knäleden.  

I detta sammanhang är det därför intressant att det i det senaste svenska ortopediska referensverket, som 
fick det så kallade Kurslitteraturpriset redan under utgivningsåret 2018, endast ägnas 16 sidor åt klinisk 
undersökning av hela rörelseapparaten (Karlsson & Rosengren, 2018). Emellertid ägnas sista sidan helt åt 
en sammanställning av bra länkar till olika instruktionsfilmer av undersökningsteknik istället för att ha en 
massa fotografier på olika tester och detta sparar såklart sidantalet till viss del. Det vanligaste sättet att lära 
ut klinisk undersökning inom ortopedi för läkarstuderande och utbildningsläkare, förutom kurs- och 
referenslitteratur inklusive instruktionsfilmer som ovan, är sannolikt undervisning på plats i mindre 
grupper där instruktören först går igenom undersökningsmomenten och testerna teoretiskt och sedan 
förevisar en fullständig undersökning av t ex knäleden på en frivillig försöksperson följt av att alla 
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slutligen övar på varandra med stöd av instruktören. En standardiserad knäundersökning bör innehålla 
följande moment och tester (Waldén, 2017): 

• Visuell inspektion 

• Värdering av rörelseomfång 

• Palpation 

• Laxitetstester 

• Menisktester 

• Patellofemorala tester 

• Andra knäspecifika tester vid behov 

Att såväl undervisnings- och läraktiviter som dess bedömnings- och examinationsgrunder är länkade till 
lärandemålen har betonats sedan i varje fall mitten av 1990-talet (Biggs, 1996). Denna lärandemodell 
kallas vanligen för konstruktiv länkning (på engelska ”constructive alignment”) eller ibland målsamverkan 
(figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Konstruktiv länkning, fritt från Biggs, 1996. 

Examinationsformer 

Det finns en mängd olika examinationsformer för att bedöma färdigheter vid klinisk undersökning. Det är 
bortom denna reflektions ansats att ta upp alla dessa utan syftet här är att belysa och jämföra två vanligt 
förekommande modeller: medsittning (på engelska vanligen ”sit-in assessment”) och objektiv strukturerad 
klinisk examination (på engelska vanligen ”objective structured clinical examination”, förkortad OSCE). 
Jag väljer även att fokusera huvudsakligen på den summativa bedömningen i examinationen, det vill säga 

Lärandemål 

Undervisnings- 
& läraktiviteter Examinationsform 
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att den examinerades samlade färdigheter summeras vid ett specifikt tillfälle och värderas mot 
lärandemålen i fråga. 

Medsittning  

Medsittning är en examinationsform som för närvarande är vanligt förekommande i Sverige och som 
avser att bedöma den examinerades kunskaper och förmågor kring anamnes och klinisk undersökning. 
Examinationsformen används som ett obligatoriskt moment på läkarutbildningen vid Linköpings 
universitet under kliniska placeringar, som sträcker sig över 3–4 veckor i tid, exempelvis ortopedi 
(https://old.liu.se/medfak/mala1/vfu/blanketter/1.718182/Bedmningsunderlagavlkarstudentvidmedsittning
_PUL141217-nylogga170316.pdf). Medsittning infördes i Sverige på 1990-talet som ett alternativ till det 
muntliga AT-provet (Almér, 2002), men sedan 2016 måste alla AT-läkare ha gjort fyra medsittningar, en i 
varje placering (kirurgi, internmedicin, psykiatri och allmänmedicin), för att göra det skriftliga AT-provet 
(https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/97036/bedömningsmall,%20medsittning%202014_a.p
df). Medsittning kan med fördel även användas under utbildningen av ST-läkare oavsett specialitet, 
exempelvis under randningar (https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Arbetsplats-Region-
Ostergotland/AT-och-ST/ST-lakare-i-Ostergotland/Studierektorer/Verktyg-for-bedomning-och-
aterkoppling/). 
 
Medsittningsformulären är väsentligen identiska oavsett om de används för läkarstuderande, AT-läkare 
eller ST-läkare. I korthet berättar examinatorn för patienten på förhand att en bedömning/examination av 
läkarstudenten/AT-läkaren/ST-läkaren sker. Examinatorn sitter endast med tyst i hörnet och observerar 
utan att gripa in. När sedan läkarstudenten/AT-läkaren/ST-läkaren är färdig med sin anamnes och kliniska 
undersökning och lämnat undersökningsrummet, frågar examinatorn patienten om dennes bedömning av 
läkarstudenten/AT-läkaren/ST-läkaren. Läkarstudenten/AT-läkaren/ST-läkaren får sedan redogöra för 
examinatorn sin tolkning av anamnes och statusfynd utan patientens närvaro samt föreslå fortsatt lämplig 
utredning och behandling. Examinatorn kan vid behov göra en kunskapskontroll av läkarstudenten/AT-
läkaren/ST-läkaren och ger därefter en adekvat återkoppling. Bedömningen sker efter en 5-gradig skala 
från ytterst otillfredsställande till mycket tillfredsställande.  

Objektiv strukturerad klinisk examination  

Objektiv strukturerad klinisk examination är en examinationsform med rötter längre tillbaka i tiden från 
mitten av 1970-talet (Harden et al., 1975), och som fortfarande används inom läkarutbildningen vid vissa 
svenska lärosäten. Modellen används mycket internationellt inklusive på senare år inom ortopedin vid 
exempelvis examination av motsvarigheterna till ST-läkare (Beran et al., 2012; Griesser et al., 2012; 
Hohmann & Tetsworth, 2018; Phillips et al., 2013). Modellen används även inom Svensk Ortopedisk 
Förenings frivilliga ortopedexamen (http://www.ortopedi.se/index1.asp?siteid=1&pageid=175&s1id=3) 
och inom utbildningskonceptet Advanced Trauma Life Support (ATLS) (https://atls.se/), som i princip alla 
ST-läkare i ortopedi i Sverige går tidigt i sin specialisttjänstgöring. 
 
I korthet består examinationsformen av ett stationssystem där läkarstudenten/AT-läkaren/ST-läkaren i ett 
roterande system genomför alla kliniska stationer och där varje enskild station har minst en specifik 
examinator och en patient. Till skillnad från medsittningen är personen som undersöks oftast en simulerad 
patient. Läkarstudenten/AT-läkaren/ST-läkaren presenteras för en klinisk situation eller ett scenario och 

https://old.liu.se/medfak/mala1/vfu/blanketter/1.718182/Bedmningsunderlagavlkarstudentvidmedsittning_PUL141217-nylogga170316.pdf
https://old.liu.se/medfak/mala1/vfu/blanketter/1.718182/Bedmningsunderlagavlkarstudentvidmedsittning_PUL141217-nylogga170316.pdf
https://old.liu.se/medfak/mala1/vfu/blanketter/1.718182/Bedmningsunderlagavlkarstudentvidmedsittning_PUL141217-nylogga170316.pdf
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/97036/bed%C3%B6mningsmall,%20medsittning%202014_a.pdf
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/97036/bed%C3%B6mningsmall,%20medsittning%202014_a.pdf
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Arbetsplats-Region-Ostergotland/AT-och-ST/ST-lakare-i-Ostergotland/Studierektorer/Verktyg-for-bedomning-och-aterkoppling/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Arbetsplats-Region-Ostergotland/AT-och-ST/ST-lakare-i-Ostergotland/Studierektorer/Verktyg-for-bedomning-och-aterkoppling/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Arbetsplats-Region-Ostergotland/AT-och-ST/ST-lakare-i-Ostergotland/Studierektorer/Verktyg-for-bedomning-och-aterkoppling/
http://www.ortopedi.se/index1.asp?siteid=1&pageid=175&s1id=3
https://atls.se/
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ska på tämligen kort tid, ofta endast 5–10 minuter, göra en relevant och ändamålsenlig klinisk 
undersökning. Examinatorn observerar vanligen utan att gripa in och bockar av på en standardiserad 
checklista huruvida läkarstudenten/AT-läkaren/ST-läkaren gör ett förväntat undersökningsmoment och 
om det utförs korrekt. Bedömningen sker vanligen efter en 3-gradig skala från godkänd till underkänd 
med gränsfall som mellansteg.  

Egna erfarenheter 
 
Personligen har jag erfarenhet av båda examinationsformerna från bägge sidor, det vill säga både den som 
examineras och den som examinerar. Som AT-läkare under 2001–2002 har jag blivit bedömd under de 
fyra medsittningarna och som specialist i ortopedi sedan 2008 har jag hållit i flera medsittningar under 
åren, framförallt med internrandande ST-läkare på sektionen för mjuka knä och idrott. Jag har även blivit 
bedömd utifrån modellen objektiv strukturerad klinisk examination i samband med min ortopedexamen 
2010 och genomgångna ATLS-kurser 2003 och 2017. Jag har även haft förmånen under de sista åren att 
arbeta som kursledare och kursinstruktör på UEFA:s kurspaket ”Football Doctor Education Programme” 
(FDEP) (https://www.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/medical/doctor-education/index.html). 
Bland annat har jag där skrivit ett bokkapitel om knäskador i fotboll, där mycket fokus läggs på klinisk 
undersökning (Waldén, 2017), och hållit i objektiv strukturerad klinisk examination av färdigheter i 
klinisk undersökning av knäleden.  
 
Diskussion 

I en tid där stora budgetunderskott snarare är mer regel än undantag för hälso- och sjukvården, och inget 
just nu verkar kunna drastiskt ändra på dessa förutsättningar, så kommer det att troligen bli alltmer viktigt 
att arbeta evidensbaserat och kostnadseffektivt. Det är därför sannolikt att vi behöver gå ”back to basis” 
för att inte hamna i en okontrollerbar tillvaro med onödigt remitterande för avancerad bilddiagnostik som 
exempelvis magnetkameraundersökning av knäleder. Risken för överdiagnostik här, något som på 
engelska brukar förkortas VOMIT (Victims Of Medical Imaging Technology), är långtifrån försumbar och 
det vore bra om magnetkameraundersökning kunde betraktas som ett diagnostiskt hjälpmedel och inte ett 
facit (Hayward, 2003). Grundläggande färdigheter i klinisk undersökning av rörelseapparaten kommer 
därför att vara fortsatt minst lika viktigt som historiskt sett. Utvecklingen av så kallade ”clinical skills 
centres” ’är något som förhoppningsvis kan leda till förbättrade kliniska färdigheter framöver, eftersom 
mängdträning kan ske i en attraktiv simulerad miljö (Dent, 2009; Griesser et al., 2012). Sådana här centra 
finns i någon form vid de flesta lärosäten idag och exempelvis har Clinicum vid Linköpings universitet 
blivit prisbelönt i detta avseende (https://liu.se/organisation/liu/medfak/clin). 

Även om möjligheterna till varierad och alternativ undervisning av klinisk undersökningsteknik har 
förbättrats på sistone så kommer läkarstudenter, AT-läkare och ST-läkare ändå att fortsättningsvis behöva 
examineras för att säkerställa en viss lägstanivå på färdigheterna. Högst sannolikt finns ingen ideal 
examinationsform, alla har såklart sina för- och nackdelar, och vilken examinationsform som väljs kan 
säkert vara både traditionsbunden och situationsberoende. I denna pedagogiska reflektion har jag valt att 
belysa medsittningen och den objektiva strukturerade kliniska examinationen ur ett ortopediskt perspektiv; 
båda modellerna är tids- och resurskrävande fast på lite olika sätt samt har några uppenbara fördelar och 
nackdelar, som kan vara bra att känna till när en utbildning med examination planeras (Tabell 1). 

https://www.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/medical/doctor-education/index.html
https://liu.se/organisation/liu/medfak/clin


 

Markus Waldén  Bilaga 9 

Tabell 1. Potentiella för- och nackdelar med medsittning och objektiv strukturerad klinisk examination 
som examinationsformer i bedömning av kliniska färdigheter inom ortopedisk undersökningsteknik, fritt 
sammanställt från Turner & Dankoski, 2008.   

 

 Medsittning Objektiv strukturerad klinisk examination 

Fördelar Hög validitet Hög reliabilitet 

 Verklig patient Flera stationer 

 Äkta medicinskt problem Flera examinatorer 

 Återkoppling från patient Standardiserad testmiljö 

 Möjlighet till kompletterande frågor Objektiv checklista 

 Integrerar anamnes och klinisk undersökning Ingen risk för patientskada 

   

Nackdelar Måttligt hög reliabilitet Måttligt hög validitet 

 En station Simulerad patient (”skådespelare”) 

 En examinator Påhittade kliniska fynd och reaktionssätt 

 Unik situation Ingen återkoppling från patient 

 Subjektiv bedömning Tidspress (5–15 minuter/station) 

 Patientmedgivande krävs Resurskrävande 
 
För att kort sammanfatta för- och nackdelarna med respektive metod innebär flera stationer som vid den 
objektiva strukturerade kliniska examinationen att många olika leder, organsystem eller praktiska moment 
kan täckas in, men risk finns att patienten delas upp och helheten tappas. En station, som medsittningen 
närmast kan liknas vid, innebär däremot risk för att den examinerade antingen är väldigt duktig just på 
enbart det som patienten söker för (exempelvis knäbesvär) alternativt har bristande färdigheter just inom 
detta område, men är annars väldigt duktig på övrigt. Den stora fördelen med medsittningen är att 
examinationsformen liknar den kliniska vardagen med en verklig patient som söker för ett riktigt 
medicinskt problem (det vill säga modellen har mycket hög validitet), medan det vid den objektiva 
strukturerade kliniska examinationen oftast är simulerade patient med påhittade symtom, kliniska fynd och 
reaktionssätt vid undersökningen. Ibland används emellertid även verkliga patienter, exempelvis patienter 
som redan står på väntelista för operation eller proffspatienter med kronisk sjukdom, vid den objektiva 
strukturerade kliniska examinationen. I dessa fall kan feedback från patienten ges till examinatorn, vilket 
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normalt sett inte sker i den objektiva strukturerade kliniska examinationen med simulerad patient, men 
som ingår rutinmässigt som en viktig och naturlig del i medsittningen.  
 
Efter att ha fördjupat mig i modellerna ovan och satt mig in i viss litteratur inom fältet tror jag att är 
värdefullt att noga tänka igenom sin examination av kliniska färdigheter i undersökningsteknik. Vid korta 
intensivkurser över några få dagar, som exempelvis tidigare nämnda ATLS- eller FDEP-kurser, är den 
objektiva strukturerade kliniska examinationen i mitt tycke mest ändamålsenlig och hanterbar. Däremot 
anser jag att medsittning tveklöst är att föredra vid det omvända förhållandet med gott om tid till 
förfogande, exempelvis vid en flera månader lång randningsperiod som ST-läkare. De korta placeringar 
om 4–5 veckors ortopedi som läkarstuderande och AT-läkare har för närvarande utgör ett mellanting och 
där dagens praxis vid Linköpings universitet är medsittning. En begränsande faktor som jag själv har 
upplevt i samband med medsittning för AT-läkare är kraven på att examinationen ska utföras av en 
specialist och att den ska göras av en annan läkare än den som är handledare för AT-läkaren. Jag tycker 
personligen att man kunde öppna upp för ST-läkare i slutet av sin utbildning att fungera som handledare 
för AT-läkare (”man lär sig själv när man behöver lära ut”) och kanske även att handledaren får lov att 
göra medsittningen. Risken för intressekonflikt och ett slentrianmässigt godkännande bedömer jag som 
liten och ett sådant förfarande skulle säkert underlätta för mindre enheter där läkarstyrkan är begränsad. 
 
Ortopediska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping har traditionellt sett väldigt få ST-läkare inom 
ortopedi utan de flesta ST-läkare i Region Östergötland arbetar och utbildar sig i Norrköping eller Motala. 
På min arbetsplats, Verksamhetsområde Ortopedi vid Skånes sjukhus nordost i Region Skåne, har vi 
däremot regelmässigt 6–8 vikarierande underläkare och ST-läkare. Tyvärr är intresset svagt hos oss att 
som nybliven specialist anmäla sig till Svensk Ortopedisk Förenings ortopedexamen, som består av ett 
skriftligt prov i mars som görs under kontrollerade former på hemmaplan och ett praktiskt prov i form av 
en objektiv strukturerad klinisk examination i augusti under den årliga Ortopediveckan.  
 
Mot bakgrund av att det skulle vara önskvärt med fler specialister som innehar ortopedexamen, även om 
den är frivillig, och att färdigheterna i klinisk undersökning ibland inte håller tillräckligt hög standard ens i 
slutet av sin ST-läkarperiod (Beran et al., 2012; Griesser et al., 2012; Woolf & Åkesson, 2008), tror jag att 
vårt nuvarande system med medsittning under varje randningsperiod skulle behöva kompletteras med en 
objektiv strukturerad klinisk examination. Ett sätt att organisera detta vore att alla ST-läkare, oavsett 
tjänstgöringslängd, genomgår en sådan examination exempelvis vartannat år. Vi har för närvarande fyra 
heldagar om året öronmärkta för samlad intern fortbildning och en av dessa dagar skulle med lätthet kunna 
tas i anspråk för detta ändamål. På så vis kan en mer samlad bild av ST-läkarnas generella kunskaper och 
färdigheter fås samtidigt som områden med tydlig förbättringspotential skulle kunna identifieras. Som 
bonuseffekt förbereds ST-läkaren även på ett bra sätt inför det praktiska provet vid ortopedexamen. 
 
Ett införande av objektiv strukturerad klinisk examination kräver flera viktiga förberedelsesteg (tabell 2); 
sannolikt behövs det hos oss enligt min bedömning cirka ett års förberedelser för att hinna planera och 
organisera stationerna samt träna de simulerade patienterna och undersökningssituationerna. En absolut 
förutsättning för införandet är en stöttning hos klinikledningen på ett tidigt stadium och att nödvändig tid 
för planering avsätts strategiskt i schemaläggningen. 
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Tabell 2. Stegvis införande av objektiv strukturerad klinisk examination inom en ortopedisk verksamhet. 

 

Steg 1 Presentation av denna pedagogiska reflektion för exempelvis verksamhetschef, läkarchef, 
studierektor, sektionsansvariga överläkare och ST-läkarrepresentant 

Steg 2 Beslut om införande objektiv strukturerad klinisk examination samt dokumentation och 
kommunikation av detta beslut 

Steg 3 Utse en ansvarig specialist (exempelvis författaren till denna pedagogiska reflektion) som 
tillsammans med studierektor arbetar med planering och organisation av examinationen 

Steg 4 Tidigt välja ut ett preliminärt datum och lägga en årskalender inför detta datum med möten, 
avstämningar, ”deadlines”, genrep etc 

Steg 5 Anmoda alla sektionsansvariga överläkare om att tänka ut varsitt lämpligt simulerat 
patientfall med tillhörande anamnes, checklista och eventuella kompletterande frågor 

Steg 6 Bearbetning och harmonisering av de olika simulerade patientfallen samt återkoppling till de 
sektionsansvariga överläkare för ytterligare kommentarer  

Steg 7 Rekrytering av simulerade patienter som exempelvis intresserade sjuksköterskor och 
fysioterapeuter på kliniken  

Steg 8 Träning av de simulerade patienterna i respektive patientfall och test av själva stationerna  

Steg 9 Fastställande av stationsschema och genrep cirka en månad före planerad examination 

Steg 10 Skarp examination i form av sex roterande och åtskilda stationer om 10–15 minuter per 
station (hand, axel, rygg, höft, knä och fot) 

 

Sammanfattning 

Färdigheter i ortopedisk undersökningsteknik hos läkarstudenter och utbildningsläkare på olika nivåer är 
inte sällan bristfälliga och behöver förbättras. För att säkerställa en lägstanivå i de kliniska färdigheterna 
kommer praktisk examination att vara fortsatt viktig. Två vanliga examinationsformer är medsittning och 
objektiv strukturerad klinisk examination där medsittning för närvarande dominerar i Sverige och objektiv 
strukturerad klinisk examination internationellt. De två modellerna kompletterar varandra och valet av 
mest lämplig examinationsform beror bland annat på utbildningens eller kursens längd, antal personer som 
ska examineras samtidigt samt hur mycket tid och resurser som finns tillgängliga. Objektiv strukturerad 
klinisk examination kan vara en bra examinationsform för att förbereda en ST-läkare i ortopedi inför så 
kallad ortopedexamen. 
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