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Introduktion 

Dagens sjukvård ställer stora krav på medicinsk forskning då målinriktad och 
personlig behandling blir allt vanligare inom områden som exempelvis 
cancersjukdomar. Inom cancerforskningsfältet talas det ständigt om 
“translationella” studier och bench-to-bedside applikation, dvs. basalforskning i 
laboratoriet som genererar resultat vilka är direkt applicerbara i klinisk mijö, tex. 
studier av prediktiva biomarkörer i humanmaterial som kan vägleda behandling. 
Cancerfonden rapporterar att så mycket som 40% av studierna de finansierar 
ligger inom fältet för just translationell forskning (www.cancerfonden.se). 
Området är snabbt utvecklande, tempot är högt och en fråga som väcks är hur vi 
utbildar och handleder dessa ”translationella” forskare? Finns det specifika 
riktlinjer? Finns det några utvärderingar gällande vad som fungerar bra/dåligt i 
detta forskarutbildningsområde? Flertalet studier visar på utfallet av 
doktorandstudier i relation till kvalitet på handledning (Skopek et al., 2020), men 
hur implementeras detta i den snabbt utvecklande medicinska 
forskningsverkligheten? Speglas den snabba utvecklingen inom medicinsk 
forskning också i adaptering och ökad kunskap inom forskningshandledningen? I 
dagens kostnads- och tidsmässigt begränsade forskarutbildningsprogram bör 
god handledning vara kritiskt för gott utfall av doktorandstudier, också inom nyare 
forskningsfält.   

I USA växer antalet “translationella” PhD program snabbt, en trend som blir allt 
vanligare i Sverige också. En snabb sökning ger över 250 jobbannonsträffar på 
forskningspositioner inom translationella områden, mestadels postdok- och högre 
anställningar men även doktorandpositioner (sholarshipdb.net). En utlysning från 
KI söker specifikt efter ”Doctoral (PhD) student position in translational genomics” 
med beskrivningen “This project provides the opportunity to participate in a 
translational project that will have direct clinical impact”. 

Medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet (LiU) bedriver forskning, 
undervisning och handledning som till stor del kan klassas som translationell. 
Kliniska läkare undervisar på prekliniska program och vice versa. Nedan följer en 
genomgång och reflektion över utbildnings- och handledarkunskapen inom 



translationella forskningsområde med förslag på moment som skulle kunna 
underlätta arbetet och höja nivån på framtidens translationella forskare från LiU.  
 
 
Frågeställning 
 
Hur kan undervisning och handledning anpassas till bench-to-bedside studenter 
inom translationell medicinsk forskning?  
 
 
Syfte 
 
Att belysa hur olika typer av handledning kan anpassas till translationella 
studenter. Utifrån en mer kliniskt aktiv lärare/handledares roll samt perspektivet 
av en pre-klinisk lärare/handledare till studenter inom de kliniska områdena.    
 
 
Handledning av studenter med skild grundutbildning från handledaren   
 
Det medicinska fältet bygger på en given tradition av forskning och bredden av 
denna forskning, och således dess utövare är stor, från basala forskare inom 
kemi och molekylärbiologi, till kliniska utövare, som i slutändan kommer att vara 
de som implementerar resultaten av forskningsstudier i kliniken. Kompetensen 
och kunskapen är stor och interdisciplinära studier blir allt vanligare och viktigare, 
vilket kräver förståelse och arbete över olika ”gränser”. Denna stora 
forskningsbredd innebär också utmaningar vad gäller ömsesidig förståelse, 
kunskapsutbyte och utbildning, vilket ställer höga krav på lärare och handledare. 
Vikten av god handledning för utbildning av nya forskare har tidigare studerats 
och resultaten visar på association mellan god handledar - doktorand situation 
och lågt bortfall av doktorander samt slutförande av PhD inom kortare tid, nyligen 
sammanfattat av Skopek och kollegor (Skopek al., 2020). En dansk studie 
specifikt om handledning inom medicinsk vetenskap visar på ett behov och en 
önskan om mer kunskap och utbildning i handledarskap för att bättre kunna 
stödja doktorander inom det medicinska fältet genom deras forskarutbildning 
(Raffing et al., 2017). En av orsakerna till bristfällig handledning som tas upp av 
Raffing är brist på utbildning för handledare, specialiserad just inom deras 
forskningsfält. Här tas upp ett tydligt kunskapsgap. Även Watts har behandlat 
utmaningar och brist på forskning gällande handledning av kliniskt verksamma 
doktorander (Watts, 2009) och lyfter upp att det blir extra viktigt att vara öppen 
för rollskiften mellan vad Deuchar kallar facilitator, director and critical friend 
(Deuchar, 2008). Sammantaget så kan handledning skilja beroende, inte bara på 
studentens bakgrund, utan även på dess avsikt med forskarutbildningen. Om det 
är kliniskt verksamma studenter som tar utbildningen mer som ett steg framåt i 
den kliniska karriären så kan det behöva läggas mer energi på att engagera och 
motivera, exempelvis med syftet att kunna utveckla klinisk praxis. Pre-kliniska 
studenter kan också vara karriärsinriktade och mer ute efter titlar för att kunna gå 



över till läkemedelsindustri, medan en annan risk här också kan vara att 
studenterna blir för akademiska och bara räknar publikationer och impaktfaktorer, 
och kan behöva påminnas om syfte och nytta med forskningen. Viktigt, oavsett 
handledarkonstellation, är att tidigt identifiera estimerad tidsåtgång för respektive 
students situation, för att försöka undvika senare frustration och stress relaterat 
till att “vilja bli klar”. Flera av de ovan nämnda situationerna kan gynnas positivt 
av translationella miljöer där studenter får se saker från olika perspektiv, se 
vidare diskussion nedan, men mer forskning och vägledning för 
lärarna/handledarna är också önskvärt för att bättre kunna verka över dessa 
gränser. Det generella skiftet från erfarenhetsbaserad handledning till 
handledning i form av professionellt arbete är ett stort steg i rätt riktning då någon 
större litteratur och erfarenhet av handledning inom translationell forskning 
saknas (Halse, 2010). Dock kan det vara värt att nämna att en erfaren klinisk 
handledare med tidigare doktorander förmodligen har lättare att vägleda inom 
den akademiska världen än en inom akademin ung klinisk handledare. Den mer 
traditionella lärar-/handledningssituationen där kliniker undervisar/handleder 
kliniker, och pre-kliniker utbildar pre-kliniker gynnas av en gemensam bakgrund 
och förståelse för vad som krävs i form av stöd och vägledning. Detta kan ta 
längre tid att komma underfund med i en “blandad”, translationell 
utbildningskonstellation. Ökad internationalisering inom translationella 
forskningsfält kan ytterligare kräva tid för gemensam förståelse men i slutändan 
troligtvis också ökad kunskap inte bara inom forskningsfältet utan även gällande 
de pedagogiska förutsättningarna för framgångsrik translationell forskning. Det 
första mötet mellan pre-kliniker och kliniker i forskningssamanhang har beskrivits 
för mig som ”mötet mellan två olika världar”, vilket starkt belyser vikten av 
öppenhet och förståelse. En av anledningarna till detta kan vara typen av lärande 
inom grundutbildning, tex. mer inläsningsbaserat inom medicin medan mer av 
problemlösning inom biomedicinska utbildningar. Detta är något som är av ett 
mindre problem vid LiU, då de kliniska och pre-kliniska grundutbildningarna 
bygger på liknande pedagogisk ansats, men kan vara mer tydligt om en 
forskarstudent har rekryterats från annat lärosäte eller land.            
 
 
Handledning över andra gränser  
 
I tillägg till de utmaningar diskuterade ovan vid translationell handledning så 
innebär denna situation även att handledning kan utföras på distans. Fysiska 
möten kan vara svårt att finna tid till och ett alternativ är online-möten (Nasiri & 
Mafakheri, 2015). Även om fysisk närvaro är känt för att vara av stor vikt för 
utveckling så är ett videomöte ett bra alternativ vid okonventionella tidpunkter 
eller vid långa distanser. Raffing rapporterar just brist på schemalagda träffar 
mellan kliniska handledare och deras doktorander på grund av tidsbrist och 
inflexibilitet på grund av patientbehandling (Raffling et al., 2017). Här kan man 
tänka sig att tydligare rekommendationer gällande kvantitet och frekvens av 
handledningsmöten vore hjälpsamt, då, liksom studien visar, open-door policy 



och ad hoc möten inte alltid passar mer tillbakadragna eller väldigt självgående 
studenter. 
 
Det medicinska translationella forskningsfältet är relativ nytt och forskning saknas 
i stor mån gällande hur handledning kan optimeras inom detta område. Ett 
område som skulle kunna ge kunskap att applicera på handledning av 
translationella studenter är vad man i USA kallar Doctor of Education (EdD), inte 
att förväxla med en PhD in Education. En ny studie från Arizona State University 
föreslår i detta sammanhang att handledare och studenter i ett tidigt skede ser på 
varandra som professionella forskningsutövare och att handledare motiverar 
studenter att fundera över possible selves, i nutid och framtid (Buss, 2020).   
 
 
Behov av utbildning 
 
Sverige står ofta ut i avseendet att formell pedagogisk utbildning krävs för att 
handleda forskarstuderande (Barnett et al, 2017), även om omfattningen av 
denna utbildning varierar mellan de svenska lärosätena. Flertalet universitet i 
Europa såväl som i Nordamerika har rekommendationer om kurser men ofta 
saknas formella krav. England är ett annat gott exempel på ett land med tydliga 
krav på forskarhandledningsutbildning. Genom personlig kommunikation inom 
och utanför ramen av min egen forskarhandledningsutbildning har jag fått lära 
mig om bra exempel på handledningssituation utövat vid Kings Collage i London. 
Vid den biomedicinska fakulteten, som består av just en blandning av 
specialiteter inom medicin, fysik, datavetenskap, biologi och kemi, finns formella 
krav på pedagogisk utbildning för all fakultet med möjlighet till fördjupning inom 
forskningshandledning (PostGraduate Certificate in Academic Practice in Higher 
Education (PGCAPHE)). Utbildning är 1 år på heltid (eller 2 år på halvtid) och 
innehåller bland annat en obligatorisk del kallad “Enhanced Academic Practice” 
vilken behandlar just pedagogiska metoder och hur de kan implementeras i den 
egna handledningsundervisningen.  Kombinationen av en bred medicinsk 
forskningsmiljö samt utbredda studier i handledning utgör goda förutsättningar för 
kvalitativ bed-to-benchside doktorandforskning och god handledning av dessa 
inom det translationella fältet.      
 
Medicinska fakulteten vid LiU har god utbildning inom gränsöverbryggande 
undervisning och handledning mycket tack vare problem-based-learning (PBL) 
och case study-undervisning, både inom klinisk och preklinisk grundutbildning. 
Om studenten kommer från en bakgrund mer med traditionell pedagogisk ansats 
så blir det extra viktigt som handledare/lärare att stimulera detta tänkande och 
applicera på forskningsprocessen. På forskarutbildningsnivå kan detta ytterligare 
stärkas genom ökad interaktion vid konferenser, seminarier och inom ramen for 
forskarutbildningsprogram. Goda exempel på dessa typer av initiativ är LiU 
Cancer-gruppen, Bröstcancerklinik för kliniker och pre-kliniker och Wallenberg 
Center for Molecular Medicine Clinical Arena. 



Att ytterligare bjuda in prekliniska studenter/forskare till kliniska konferenser och 
möten inom relevant ämnesområde är önskvärt för ömsesidig förståelse och 
ökad kunskap.   
 
 
Slutsats, diskussion 
 
Sammantaget anser jag, delvis byggt på egna erfarenheter, att 
handledningsprocessen såväl som lärandet främjas av kunskap om 
handledares/studenters bakgrund samt dennes specifika kunskap.  Det är 
intressant och lärande att jobba nära någon från ett annat fält, samtidigt som att 
det kan vara svårare att undervisa och ge handledning till någon med en annan 
utbildningsbakgrund än sin egen. I rollen som lärare eller handledare med klinisk 
bakgrund kan det finnas mindre kunskap och erfarenhet inom specifik 
experimentell eller laborativ metodik medan en handledare med pre-klinisk 
bakgrund kan sakna erfarenhet och kunskap om klinisk praktik och 
implementering. Jag tror generell att det är bra att kunna se handledarrollen 
bortom dessa faktum och fokusera på just god utbildning och handledning inom 
forskningen och att studenternas utveckling går framåt. När specialiserad 
expertis krävs för handledning kan en lösning vara att ha en eller flera 
specialiserade, överbryggande bihandledare involverade. Jag tror vidare att 
flexibilitet och öppenhet är mycket viktigt för lärare och handledare i en 
translationell miljö. En auktoritär roll fungerar troligtvis mindre bra då studenterna 
mycket väl kan besitta kunskap och erfarenhet inom forskningsområdet som 
läraren/handledaren saknar. Som lärare eller handledare, oavsett bakgrund, har 
man dock uppgiften att vägleda studenterna i den akademiska världen och 
stimulera nyfikenhet, kritiskt tänkande, nätverkande samt utbyte och förmedling 
av kunskap.     
 
Sammanfattningsvis kan man fråga sig om det finns behov av att anpassa 
undervisningsformer och handledning till “nya” forskningsområden. Lärande och 
handledning är på många sätt universal samtidigt som personlig och utgörs mer 
av vägledning och bör på så sätt kunna utövas på ett liknande sätt oavsett 
forskningsområde. Jag tror att detta till stor mån stämmer men att det skulle vara 
värdefullt att se utfall från forskning angående kliniskt aktivas handledning av 
pre-kliniker, samt den motsatta situationen där en basalforskare handleder en 
klinisk doktorand. I dessa mer komplexa lärar/handledar - student konstellationer 
kan värdet av officiell lärar-/handledarutbildning vara extra stor då kunskap om 
teorier kring scholary expertise och techne kan bli extra viktiga för att underlätta 
kommunikation och utveckling (Halse, 2010). Min tro och förhoppning är dock att 
denna uppblandning av lärare/handledare och studenter inom translationella 
områden leder till nya infallsvinklar och stimulerar forskning inom det medicinska 
fältet. Vid medicinska fakulteten på LiU hoppas jag att kunna bidra med min 
erfarenhet och lärdom inom just translationella (och internationella) 
forskningsmiljöer och på så sätt stimulera till högkvalitativ forskning “över 
gränserna” - mellan lab och klinik, och mellan universitet/forskningsinstitut, i 



Sverige och utlandet. Att bygga mötesplatser och forum (utöver zoom) som 
stimulerar translationella studenter och forskningsprojekt kommer att ytterligare 
bidra till utveckling och kunskap inom detta område.       
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