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 MEDICINSKA FAKULTETEN 



Interprofessionellt lärande i primärvård – utvärdering av Klinisk 
Undervisningsmottagning på Läkarprogrammet vid Linköpings Universitet 
 
Bakgrund 
Interprofessionellt lärande (IPL) har av världshälsoorganisationen (WHO) lyfts fram som en 
nyckelfaktor för att möta framtidens behov av hälso- och sjukvård både i välutvecklade och 
mindre utvecklade länder. WHO definierar interprofessionellt lärande som ”det lärande som 
sker när studenter från två eller fler professioner lär sig om varandra, av varandra och 
tillsammans” (1). Organisationen Centre for the Advancement of Interprofessional Education 
använder samma definition men med tillägget att syftet ska vara att ”utveckla och förbättra 
vården”. Effekten av IPL kan utvärderas på olika nivåer; mikronivån där studentens lärande 
och enskilda patienters vård står i fokus, mesonivån som inkluderar effekten av att ha IPL i 
en verksamhet och makronivån som fokuserar på IPLs påverkan på sjukvårdsorganisationen i 
stort. Enligt en nu något åldrad systematisk genomgång av Cochrane ser man i majoriteten 
av forskningsstudier positiva effekter på någon av dessa nivåer av IPL i olika verksamheter, 
men forskningen är heterogen. Det saknas dessutom ofta kontrollgrupper som inkluderar 
professionsspecifikt lärande varför den specifika effekten av just IPL är svår att utvärdera (2). 
Vad gäller IPL i primärvård verkar det leda till ökad förståelse för andra professioners roll i 
hälso- och sjukvården, men forskningen ger inte tydligt stöd för att det ändrar studenternas 
arbetssätt eller förbättrar sjukvårdens kvalitet (3). Även här efterfrågas rigoröst designade 
forskningsstudier som jämför IPL med professionsspecifikt lärande. 
 
Vid Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping sker delar av 
undervisningen i IPL på Klinisk Undervisningsavdelning (KUA). KUA är vårdavdelningar drivna 
av studenter som ska bli läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och 
biomedicinska analytiker (4). IPL sker alltså i en sjukhusmiljö på vårdavdelning. 
Läkarprogrammet vid Linköpings Universitet regionaliserades år 2019 till Norrköping, 
Jönköping och Kalmar utöver Linköping. I Region Jönköpings län (RJL) startade man då  
Klinisk Undervisningsmottagning (KUM) på två vårdcentraler. KUM ersatte KUA vilket 
innebär att IPL sker i en mottagningsbaserad primärvårdsmiljö istället för på sjukhuset. Det 
finns flera skäl till denna nya form för IPL, bland annat en utökad roll för primärvården i 
studenternas utbildning då primärvårdens del av framtidens sjukvård kommer bli allt större.  
 
På Råslätts vårdcentral i RJL har KUM pågått sedan höstterminen 2021. Läkarstudenter på 
termin 9 vid Linköpings Universitet genomför tillsammans med sjuksköterskestudenter och 
arbetsterapeutstudenter på termin 6 från Jönköping University patientbesök på 
vårdcentralen under 2 veckor. Besöken är fördefinierade som läkar-, sjuksköterske- eller 
arbetsterapeutbesök baserat på patientens sökorsak. Alla studenter är delaktiga vid alla 
besök, men huvudansvaret vilar på den student som har rätt profession för besöket. 
Gruppen består av en till två läkarstudenter, en till två sjuksköterskestudenter och en 
arbetsterapeutstudent. De följs åt under dessa två veckor. Varje dag utses 
professionshandledare som matchas mot besökstyp (läkare, sjuksköterska eller 
arbetsterapeut). Professionshandledaren kan växla från dag till dag och har till uppgift att ge 
handledning med fokus på handläggningen av patienten. En och samma sjuksköterska agerar 
teamhandledare under alla dagar och fokuserar på att ge handledning kring gruppens 
interprofessionella samarbete. Gruppen träffar oftast fem patienter varje dag och ansvarar 
då för hela patientbesöket, dokumentation samt efterföljande reflektion med fokus på IPL.  



 
Framgångsrikt IPL förutsätter en välplanerad utbildningsmiljö som är anpassad till den 
kliniska situationen. Flera faktorer så som studenternas förkunskaper och erfarenheter, 
handledarens förmåga att stimulera reflektion samt patientens behov påverkar utfallet (5). 
Dessutom finns verksamhetsspecifika utmaningar när IPL ska bedrivas på en vårdcentral. En 
grundförutsättning för IPL är teamarbete. På vårdcentralen bedrivs dock merparten av 
vården av enskilda professioner. Även om det finns patienter med sammansatta problem 
sker ofta vården sekventiellt eller parallellt av olika professioner, men sällan samtidigt vid ett 
och samma tillfälle.  
 
Utifrån denna situation är målet med detta arbete att med fokus på IPL sammanställa och 
analysera skriftliga utvärderingar från läkarstudenter som haft KUM på Råslätts vårdcentral. 
 
Frågeställning 
Vilka faktorer är enligt läkarstudenter viktiga för att främja interprofessionellt lärande vid 
den kliniska undervisningsmottagningen på Råslätts vårdcentral? 
 
Metod 
Höstterminen 2021 har 14 läkarstudenter varit placerade vid KUM på Råslätts vårdcentral. 
Studenterna har träffat ungefär 40 patienter, varav 15-20 har varit läkarbesök och resten 
besök till sjuksköterska eller arbetsterapeut. 
 
Varje student har avslutat sin tvåveckorsplacering med att fylla i en individuell skriftlig 
utvärdering omfattande 14 frågor. Då syftet med detta arbete är att identifiera faktorer som 
påverkar förutsättningarna för IPL har följande frågor analyserats:  
 

- Har KUM motsvarat dina förväntningar? 
- Upplever du att du fått bra vägledning av dina handledare? 
- Upplever du att du fått ökad kunskap om övriga gruppens kompetenser genom 

interprofessionellt samarbete? 
- Upplever du att du fått ökad kunskap om interprofessionellt samarbete genom 

reflektionstillfällena? 
- Hur har du upplevt patientbesöken under dessa två veckor? 
- Hur kan vi förbättra bokningarna av patientbesök för framtida KUM-studenter? 
- Upplever du att det saknades något i upplägget? 
- Vilket moment upplever du var bäst under din KUM-placering? 
- Vad kan förbättras? 

 
Frågorna har besvarats med ja eller nej, med möjlighet till kommentar i fritext.  Svaren har 
sammanställts och efter analys grupperats i kategorier. Resultaten presenteras nedan och 
diskuteras i relation till vetenskaplig litteratur med fokus på IPL.  
 
Resultat 
I grunden är alla läkarstudenter positiva till KUM som har motsvarat eller överträffat 
förväntningarna. Studenternas förväntningar varierar, men flera lyfter fram att man lärt sig 
mer om andra professioner som svar på en allmän fråga om hur momentet motsvarade 
förväntningarna.  



 
Struktur 
Flöde 

Majoriteten av studenterna är positiva till det generella upplägget för KUM och ger bra 
feedback på det flöde som skapats av ansvarig sjuksköterska och vårdadministratör under 
veckan. Några studenter anser att schemat varit för luftigt och att man skulle kunna få in fler 
patientbesök alternativt andra sätt att träna IPL på.  
 
Olika förkunskaper ett hinder för IPL 

Flera studenter nämner att studenterna från olika professioner haft olika förkunskap. Både 
kring patientarbete i stort, primärvård samt IPL. Man anser att detta förhindrar IPL då vissa 
måste lägga mycket fokus på det praktiska arbetet på vårdcentralen. Ett förslag från en 
student är att höja förförståelsen kring arbetet på vårdcentral, samt om IPL och teamarbete 
vilket kan ske genom specifika övningar under första veckan.  
 
Professionshandledning 
Ge stöd utan att ta över 

Studenterna anser att professionshandledarna som deltagit under själva patientbesöken 
varit bra på att hålla sig i bakgrunden och inte ta över besöket. Flera studenter påpekar att 
detta är essentiellt för att man som grupp ska få ta ansvar och kunna träna IPL.  
 
Vem gör vad? 

När studenterna haft olika professionshandledare framkommer en viss frustration då 
arbetssättet varierar. Studenterna saknar en tydlighet kring vad som är 
professionshandledarens uppgift efter besöket och vad studenterna ansvarar för. Ett konkret 
exempel är vem som ska skriva remisser.   
 
Patientbesöket 
IPL uppstår vid praktiskt arbete 

Studenterna är eniga i att det är patientbesöken som skapat mest IPL. Både förberedelse 
inför besöket, besöket i sig samt efterföljande dokumentation har skapat kunskap om de 
olika professionernas roller och tankesätt. Det är genom praktiskt arbete i grupp som de lär 
sig IPL i praktiken. 
 
Komplexitet 

Det råder delade meningar kring lämplig komplexitetsgrad för besöket. Komplexiteten styrs 
framförallt av patientens sjukdomar, läkemedel och funktionsnivå, men även personlighet. 
Dessutom är ofta ett nybesök mer komplext än ett återbesök för en känd kronisk sjukdom. 
Vissa studenter efterlyser mer nybesök och patienter med fler problem att angripa, för att 
alla professioner ska komma till sin rätt. Andra anser att besök för exempelvis kontroll av 
hypertoni eller diabetes haft en lagom komplexitetsgrad och att variationen ändå uppstår då 
alla patienter är individer. I vissa fall kan ett besök för en enkel åkomma vara utmanande på 
grund av patientens personlighet. I vissa fall lyfter studenterna fram att patientens besvär 
varit alltför komplexa varvid professionshandledaren behöver ta över vilket inte gynnar IPL.  



 
Dokumentation 

Det finns en viss ambivalens inför dokumentationen. Flera studenter anser att gemensam 
dokumentation efter besöket stimulerar IPL. Detta då man aktivt går igenom hela besöket 
igen när man dokumenterar i grupp. Å andra sidan ser man att dokumentation i grupp är ett 
onaturligt arbetssätt som inte förekommer i vården för övrigt. Man frågar sig då varför man 
ska lära sig det vid KUM. Ett förslag som kommer upp är att alla studenter dokumenterar sin 
del själva för att sedan ta del av varandras journalanteckning efteråt som en del i IPL.  
 
Reflektion 
Grunden för IPL eller överflödigt? 

Även här finns olika synpunkter från olika studenter. Några anser att reflektionen under 
reflektionstillfället varit överflödig och känts krystad. Andra anser att reflektionen varit 
mycket central för IPL. De studenter som anser att flödet under veckan kan optimeras 
föreslår att man endast har ett reflektionstillfälle under dagen, istället för efter varje besök.  
 
Specifika metoder en hjälp 

Alla studenter är positiva till reflektionshandledarens insatser under KUM. Någon lyfter även 
fram att användandet av specifika metoder och verktyg för att stimulera reflektion varit bra, 
men majoriteten har inga detaljerade kommentarer kring hur reflektionen kan förbättras.  
 
Diskussion 
Detta arbete visar att läkarstudenterna är nöjda med KUM vid Råslätts vårdcentral överlag 
och att momentet i många fall överträffat förväntningarna. Dock lyfter man fram viktiga 
synpunkter kring förbättringspotential.  
 
I princip alla studenter är överens om att praktiskt arbete i interprofessionell grupp före, 
under och efter patientbesöket är viktigast för att stimulera IPL. Detta är i linje med andra 
studier (6, 7). Oavsett klinisk miljö är det alltså essentiellt att verksamheten skapar en bra 
struktur för arbetet. Detta inkluderar välfungerande schemaläggning med bra 
tidsdisponering, balanserad handledning och tydliga instruktioner för hur det praktiska 
arbetet ska ske (8). KUM på Råslätt skulle kunna förbättras avseende vissa av dessa delar, så 
som större samstämmighet kring vad som förväntas göras av studenter respektive 
handledare efter genomfört patientbesök.  
 
Studenternas olika förkunskaper identifieras som ett hinder för IPL (5, 7). Detta speglar 
sannolikt situationen att läkarstudenterna haft fler moment i IPL tidigare, samt gjort fyra 
veckor verksamhetsförlagd utbildning i primärvården under termin 6. För många av 
studenterna från andra professioner är KUM första gången man ser verksamheten på en 
vårdcentral. Detta medför olika behov av introduktion och handledning. En mer anpassad 
introduktion för respektive profession skulle kunna minska detta problem, dock kan det vara 
svårt praktiskt och motsägelsefullt när momentet IPL handlar om samarbete i grupp. 
Möjligen kan övriga professioners utbildningar justeras så att de alla har en bättre 
förkunskap om både primärvård och IPL redan innan man kommer till KUM (7). Ett känt 
problem med IPL är att förena curriculum från olika utbildningar (9). 
 



Besökens komplexitet är en svår fråga där svaren på utvärderingen är ambivalenta. Vissa 
anser att komplexitetsgraden bör höjas, andra att den varit bra. Som handledare ser jag 
ibland situationer där det är svårt för alla professioner att finna en naturlig roll i 
patientbesöket. Det gäller främst arbetsterapeutstudenterna som är smalast i sin 
professions uppdrag, men ibland även sjuksköterskestudenter. Så som KUM är organiserat 
idag följer det till stor del det vanliga flödet på vårdcentralen bortsett från att besöken är 
något längre. Besöken är riktade till en viss profession och patienterna kallas från 
vårdcentralens ordinarie väntelista. Patienter med fler och mer komplicerade besvär, 
exempelvis sköra äldre med behov av stöd i hemmet, skulle sannolikt leda till att alla 
studenter får en mer naturlig roll. Det skulle dock förutsätta att professionshandledare från 
alla professioner deltar i varje besök samt att antalet besök under KUM blir färre. Därtill 
skulle man aktivt behöva söka upp dessa patienter då de inte säkert finns på den vanliga 
väntelistan. En risk med att kalla sådana patienter är att det kräver för hög kompetens hos 
studenterna, vilket sannolikt medför att handledare som deltar behöver vara mer aktiva, 
vilket skulle vara negativt utifrån studenternas utvärdering och kunna minska IPL. Å andra 
sidan skulle det vara mer föredömligt att även handledarna utövar interprofessionellt 
samarbete (8). 
 
Ambivalensen syns även när studenterna resonerar kring behovet av reflektion. Vissa anser 
att det är för mycket tid som läggs på reflektion och att den avsatta tiden kan minskas till en 
gång dagligen. Andra studenter anser att reflektionen varit en viktig del för IPL. Tidigare 
studier visar att just reflektion under handledning och med specifika verktyg kan stimulera 
IPL (10). De olika synpunkterna kan bero på många faktorer så som gruppens 
sammansättning och förmåga till egen reflektion, besökens komplexitetsgrad och 
studenternas mognad. För att förstå att IPL är en viktig del av det framtida jobbet måste 
studenten ha förmåga att tänka sig in i rollen som arbetande sjukvårdspersonal och inte 
endast se behovet av att klara sin utbildning och lära sig fakta (11).  
 
Sammanfattningsvis anser majoriteten av läkarstudenterna som tränat IPL på KUM vid 
Råslätts vårdcentral att det är ett i grunden viktigt och välfungerande moment. Då 
majoriteten av läkarstudenterna anser att IPL uppstår i det multiprofessionella mötet med 
patienten är det sannolikt här det finns störst förbättringspotential. Att frångå 
vårdcentralens vanliga arbetssätt med riktade besök till enskilda professioner och istället 
söka upp patienter med behov av att träffa flera professioner samtidigt ställer dock höga 
krav både på organisation och handledare (8, 12). Den stora frågan är ifall vårdcentralen är 
beredd att låta KUM vara mall för den ordinarie verksamheten i viss utsträckning, och inte 
tvärtom? Skulle kvalitén på vården för våra patienter med komplicerade behov rentav 
förbättras av ett sådant arbetssätt? Detta är frågor som bör utforskas mer framöver för att 
på bästa sätt utnyttja potentialen i KUM utifrån både student- och patientperspektiv. 
 
 
  
 

Referenser 
 



1. Gilbert JH, Yan J, Hoffman SJ. A WHO report: framework for action on 
interprofessional education and collaborative practice. J Allied Health. 2010;39 Suppl 1:196-
7. 
2. Reeves S, Perrier L, Goldman J, Freeth D, Zwarenstein M. Interprofessional 
education: effects on professional practice and healthcare outcomes (update). Cochrane 
Database Syst Rev. 2013(3):CD002213. 
3. Kent F, Keating JL. Interprofessional education in primary health care for entry 
level students--A systematic literature review. Nurse Educ Today. 2015;35(12):1221-31. 
4. Klinisk Undervisningsavdelning, Linköpings Universitet  [Available from: 
https://old.liu.se/medfak/IPL3-KUA?l=sv. 
5. Hammick M, Freeth D, Koppel I, Reeves S, Barr H. A best evidence systematic 
review of interprofessional education: BEME Guide no. 9. Med Teach. 2007;29(8):735-51. 
6. Bondevik GT, Holst L, Haugland M, Baerheim A, Raaheim A. Interprofessional 
Workplace Learning in Primary Care: Students from Different Health Professions Work in 
Teams in Real-Life Settings. The International Journal of Teaching and Learning in Higher 
Education. 2015;27:175-82. 
7. Aggar C, Mozolic-Staunton B, Scorey M, Kemp M, Lovi R, Lewis S, et al., editors. 
Interprofessional primary healthcare student placements: Qualitative findings from a mixed-
method evaluation2020. 
8. O'Keefe M, Ward H. Implementing interprofessional learning curriculum: how 
problems might also be answers. BMC Med Educ. 2018;18(1):132. 
9. O'Keefe M, Henderson A, Chick R. Defining a set of common interprofessional 
learning competencies for health profession students. Med Teach. 2017;39(5):463-8. 
10. Lachmann H, Fossum B, Johansson UB, Karlgren K, Ponzer S. Promoting 
reflection by using contextual activity sampling: a study on students' interprofessional 
learning. J Interprof Care. 2014;28(5):400-6. 
11. Loversidge J, Demb A. Faculty perceptions of key factors in interprofessional 
education. Journal of Interprofessional Care. 2015;29(4):298-304. 
12. Allan H, Bryan K, Clawson L, Smith P. Developing an interprofessional learning 
culture in primary care. J Interprof Care. 2005;19(5):452-64. 
 

https://old.liu.se/medfak/IPL3-KUA?l=sv
https://old.liu.se/medfak/IPL3-KUA?l=sv

