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Bakgrund 

På läkarlinjen i Linköping, medicinska fakulteten, erbjuds en föreläsning om akut och kronisk 
gastrointe?tinal blödning (GI-blödning) på termin 8. Det är en traditionell föreläsning för hela 
terminen där orsaker och aspekter på handläggning både från övre och nedre magtarmkanalen 
presenteras. Utöver grundläggande kunskaper om GI blödning såsom fysiologiska fynd och 
diagnostiska modeller så inkluderar föreläsningen vanligtvis aktuella fallbeskrivningar där 
studenterna inbjuds att vara med i en diskussion om diagnostik och åtgärder utifrån de 
kunskaper de har just då. 
Vanliga tillstånd vid GI-blödning är bl.a. magsår i magsäck och tolvfinge1tarm, levercirrhos 
med esofagusvaricer, dive1tiklar med blödning i tjocktarmen, kärlmissbildningar och tumörer, 
oftast från tjocktarmen eller magsäcken. Studenterna kan även inhämta sammanställningar 
från SBU (www.sbu.se) som har genomfört en litteraturöversikt om GI-blödning vilket utgör 
en bra kunskapskälla. Vidare så erbjuds kunskapsinhämtning från basgrupper med ; 
fallbeskrivningar med ex. GI-blödningar. Dessa fallbeskrivningar skall stimulera till inlärning 
med eller utan egenstudier inom aktuellt område. 

Under de kliniska placeringarna, då studenterna träffar verkliga patienter med bl.a. GI- ·) 
blödning, finns det möjlighet att vara med på ldinisk bedömning under ronder och vid 
endoskopiska undersökningar såsom gastroskopi, koloskopi eller i något fall angiografi med 
eller utan intervention. 

I några kliniska situationer blir det även så att patienten blöder så pass mycket att de åtgärder 
som har vidtagits inte räcker till vilket kan leda till att man behöver undersöka och ev. även 
behand~a med angiografi. Ett annat alternativ kan bli att man behöver operera patienten med 
en s.k. laparatomi inkl. gastrotomi eller duodenotomi där blödningskällan definieras och en 
omstickning med en sutur utförs över det blödande blodkärlet, som kan ligga i ex. ett magsår. 
Detta kan ge studenten tydlig och viktig information och stimulans till lärande, både i 
anatomi, patologifysiologi och klinisk handläggning. 

På akutmottagningen är studenterna placerade i olika omgångar under flera terminer, även där 
träffar de på patienter med GI-blödning. På ett sjukhus av samma storlek som 
Universitetssjukhuset i Linköping söker det varje vecka 5-7 patienter med GI-blödning [1]. 
På de kliniska terminerna kan då ett fall från den kliniska placeringen användas för att komma 
vidare i lärandet om hur man bedömer och handlägger dessa patienter. Ytterligare så kan den 
lärandemöjligheten breddas av resurspersoner. 

GI-blödning är ett av många, vanliga tillstånd som ofta är akut med fysiologiskt påverkade 
patienter som behöver en skyndsam bedömning och initial handläggning. Det är av stor vikt 
att denna patientgrupp tydligt definieras, att anamnes och status genomförs och hanteras på ett 
för patienten bra sätt så att adekvata åtgärder kan sättas in i rimlig tid. Initiala åtgärder 
behöver oftast utföras av läkaren och hela vårdteamet som träffar patienten först på 
akutmottagningen alternativt vid re-blödning, på vårdavdelningen. 

Från utbildningsplanen framkommer att Gastroteman och därmed ex. GI-blödning undervisas 
vid ett antal tillfällen både i stadium I, II och III på läkarlinjen (www.liu.se). 

Andra lärandemoment som på ett aktivt sätt involverar studenten i lärandet är Clinical 
reasoning, ett webbaserat lärande med vhiuella patienter samt medicinsk simulering [2-5]. 
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Är det så att studenterna och i slutändan patienterna är hjälpta av att man kan använda 
medicinsk simulering som moment på ett strukturerat sätt? 
Studenterna skulle kunna erbjudas ex. medicinsk simulering genom att själva utföra en 
simulerad gastroskopi med blödande magsår [6]. Det skulle ytterligare tydliggöra vad som 
behövs ror att ta hand om patienter med GI-blödning när läkarstudenterna själva, efter 
utbildningen, arbetar kliniskt och själva gör eller remitterar för gastroskopi. 
Clinical reasoning vet vi används och stimulerar till lärande på ett uppdaterat och konstruktivt 
sätt så att studenterna är mera förberedda på att möta patienter [2]. Att aktivt själva vara med i 
falldiskussioner :far här anses pedagogiskt väl fungerande för att förbereda studenterna för 
.framtida situationer. Även webbaserat lärande kan vara en del i form av Virtuella patienter, 
f.n. ökar användandet av detta inom medicinsk utbildning [3, 4]. 
Medicinsk simulering är inte enbart teori utan även i viss mån en praktisk färdighet vilket kan 
stimulera till ytterligare lärande på flera sätt, såsom tekniska färdigheter, teoretisk bakgrund, 

; :·) patientsäkerhet och kommunikation [6-11]. 

I ) 

···\ 
J 

I dagens snabba vårdflöden är det viktigt att erbjuda flera pedagogiska modeller, där kan även 
medicinsk simulering ha en plats redan på grundutbildningen av läkare. 

Tänkbara förbättringar 

Är nuvarande lärandetillfällen optimala för alla läkarstudenter vad gäller framtida hantering 
av patienter med GI-blödning? Kan ytterligare pedagogiska modeller vara av värde så att de 
skulle kunna tillföra väsentliga kunskaper, genom att använda ytterligare moment med en 
strnkturerad modell av medicinsk simulering, med utvärdering och personlig återkoppling 
direkt vid utfö1t simuleringsmoment? 
Det finns redan idag ett antal moment där detta förekommer. Frågan är om ett ytterligare 
moment på ex. T8 skulle kunna täcka nyare metoder för att på så sätt optimera stimulansen att 
lära sig. 
Från kliniska situationer alt. simulerade miljöer skulle då studentens del i sitt eget lärande öka 
om man skulle göra en gastroskopi med blödningsfynd och även påböija delar av 
behandlingen som utförs i en klinisk situation. 

Hur skulle det vara om den klassiska föreläsningen med all den faktakunskap som erbjuds 
efter det att studenterna förberett sig genom egenstudier, kunskapsinhämtning från web och 
vhtuella patienter, får vara med om ett scenario med medicinsk simulering där man vid GI
blödning får ta hand om en patient med GI-blödning på akuten, ta hand om patienten på 
avdelning eller intensivvård och göra gastroskopin med endoskopiska åtgärder och ev. även 
vara en del av en simulerad angiografi. Ett utökat kliniskt moment skulle kunna simuleras på 
detta sätt med studenter förberedda på ett helt annat sätt. 

Arbetslivets perspektiv: Är utbildningen användbar på arbetsmarknaden? Ger utbildningen en 
bra förberedelse för arbetslivet? Dessa två frågor ställer Universitetskanslersämbetet som ska 
granska högre utbildning i Sverige. Att så långt det är möjligt med dagens metoder efterlikna 
arbetslivets former ger mandat för frågeställningen i denna pedagogiska reflektion där 
Universitetskanslersämbetet vars uppgift är att granska kvaliteten i högre utbildning, 
analyserar utvecklingen, ansvarar för officiell statistik om högskolan (www.uka.se). 
Medicinsk simulering förbereder för arbetslivet inte bara med teoretisk utan även praktisk 
kunskap och förståelse. 
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Ett stöITe antal pedagogiska möjligheter och därmed lärandetillfällen skulle tydliggöras och 
frågeställningar väckas genom omhändertagande från akuten till avdelning, och olika åtgärder 
kan tydliggöras om studenten är närmare händelsernas centrum för kliniskt omhändertagande 
och lärande. 

Studenterna kan även välja i studierna att använda det obligatoriskt ingående självständiga 
arbetet i medicinsk vetenskap för att fördjupa sig i ex. lärandet och hur man bedömer och 
arbetar med en patient som har ex. GI-blödning. Från gällande utbildningsplan skall 
studenterna genomföra ett arbete i medicinsk vetenskap. Lär man sig bättre om man får flera 
infallsvinklar? Vilka erfarenheter finns idag? 

Frågan är om läkarutbildningen idag är upplagd optimalt, eller skulle ett moment där man kan 
använda en endoskopisimulator, för att visa hur man gör en gastroskopi eller koloskopi, kunna 
skapa lärandetillfällen som är viktiga. Om man redan i utbildningssituationer kommer nära ett 
användningsområde för ex. gastroskopi, där både bedömning av ex. magsäckens normala 
anatomi, samt vid GI-blödning, så får man in flera infallsvinklar hur det är att hantera ett 
blödande magsår. 

Möjlig modell med medicinsk simulering av gastroskopi och angiografi. 

1. Lärandet om GI-blödning bör fortsatt innehålla grundläggande föreläsningar och 
basgruppsarbete, samt egna studier, för att få en bred kunskapsbas. 

2. Det praktiska och pedagogiska lärandet från klinisk auskultation, såsom deltagande 
vid ronder och klinisk gastroskopi, samt ev. angiografi eller operation, bör också 
behållas för att ytterligare ge studentema viktiga infallsvinklar till att förstå hur en 
patient med GI-blödning presenterar sig, och hur man då ska förstå bakgrunden till hur 
man ska hantera dessa patienter. 

3. Det som även skulle kunna vara av värde är att studenterna själva, med handledning 
får genomföra en gastroskopi i simulator med och utan intervention, (injektion av 
adrenalin och ex. lim eller ett clips för att stoppa en blödning i magsäcken). 

4. Ett ytterligare moment är kärlröntgen i simulator med och utan intervention, för att 
kunna påvisa ev. blödning och även kunna vara med om att sätta dit en sk. Coiling 
som stänger av blodkärlet, och dålmed stabiliserar patienten. 

Diskussion 

GI-blödning är ett vanligt tillstånd i svensk sjukvård. Läkarstudenter får och behöver 
professionell utbildning och lärande om GI-blödning. Idag finns det möjlighet att lägga in nya 
moment, förutom de redan etablerade. I denna genomgång ligger fokus på att belysa 
medicinsk simulering som ett komplement till traditionell undervisning. 

Idag finns en omfattande traditionell utbildning på läkarlinjen, där flera lärandemoment har 
fått ta plats de senaste åren, för att de kan bidra med kunskapsinhämtning och dälmed 
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förhoppning om säkrare vård i slutändan [2, 3, 7]. Möjligtvis kan man tänka sig att det går att 
göra ytterligare ett antal moment tydligare, och erbjuda ett sammanhängande flöde. Det skulle 
då liknande den situation som finns när studentema ska ta hand om patienterna den dag de är 
färdiga läkare i ett helt vårdteam, där det behövs snabba säkra flöden. 

Om man använder medicinsk simulering, så kan man låta en medicinsk simulator visa vanliga 
symtom såsom takykardi och hypovolemi ,med blekhet som tecken på GI-blödning. Studenter 
som har läst på i basgrupper och i egenstudier, kan då genomföra en simulering där 
gastroskopi eller angiografi ingår. Detta moment innehåller då flera delar av medicinsk 
simulering. 
Det pedagogiska upplägget skulle ges en basplatta, där traditionella moment ihop med nya 
moment, såsom medicinsk simulering av ex. gastroskopi och angiografi, med handledning 
och återkoppling finns. Det skulle ges flera möjligheter till att stimulera studenterna att 
upptäcka situationer, och där reflektera över vad som händer, och hur man ska hantera det. 

Denna pedagogiska reflektion tar exemplet GI-blödning, med stor sannolikhet kan man 
använda samma modell inom andra områden där det finns en modell för simulering . 

Målbilden för lärandet i denna sammanställning skulle vara en väl förberedd student som 
konfronteras en situation som är i miljö lik verkligheten, kort sagt simulerad miljö lik ex. 
akutmottagningen på ex. Clinicum [5, 12, 13]. Där skulle en patient kunna tas in och simulera 
mottagandet och utföra, efter optimering en gastroskopi med intervention. Även möjlighet till 
angiografisimulering skulle kunna erbjudas. 

Från tidigare studier ser vi att medicinsk simulering bidrar till förbättrad kommunikation, ökat 
självfö1troende, bättre teknisk kunskap och även bättre patientsäkerhet [7, 14-17]. Från 
kliniska examinationer vet vi att medicinsk simulering har positiv effekt. Även studentemas 
egen bedömning är positiv [18, 19]. Dessutom kan medicinsk simulering sannolikt bättre 
förbereda studenterna för kliniskt arbete [20]. Lee och medarbetare studerade 41 studenters 
lärande vid endovaskulär simulering. Deras konklusion är att simulering har potential att bli 
en viktig komponent i lärandet och bedömningen av läkarstudenter [10]. 

När vi vet att medicinsk simulering är en bra modell även för andra metoders lärande, såsom 
Lumbalpunktion, så finns det en möjlighet att använda medicinsk simulering inom flera 
områden idag [21]. 

Den nya läkarutbildningen utan AT har diskuterats i flera år, möjligtvis kan modeller som den 
föreslagna här vara en viktig faktor även i det sammanhanget [22]. 
Utmaningarna och svagheten är att det inte alltid finns tillgängligt en modell för medicinsk 
simulering. Likaså kan det saknas handledning eller ett professionellt underlag för 
utvärdering. I viss mån kan man kompensera för detta genom att gå en kurs där det finns en 
simulator, hyra in lämplig utrustning och lärarkompetens. 

Sammanfattningsvis kan man säga att medicinsk simulering för läkarstudenter ser ut att ha 
flera positiva effekter på lärandet och säkerheten för patienterna. Min bedömning är att det 
behövs flera studier, för att säke1t kunna säga att medicinsk simulering ska införas på bred 
front i dagsläget. Dagens upplägg av undervisning av GI-blödning för läkarstudenter vid 
Linköpings universitet innehåller inte medicinsk simulering med gastroskopi eller angiografi. 
Undervisningen av läkarstudenter kan därför idag inte ses upplagd på ett optimalt sätt för att 
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möta patienter med GI-blödning. Det finns en möjlighet att lägga in medicinsk simulering 
med gash·oskopi och angiografi med och utan intervention i framtiden. 
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