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Bakgrund 
Betydelsen av studentcentrerad mottagning i primärvården 
I ett allmänmedicinskt arbetssätt finns nära band till mottagningen där patient och läkare möts. 

Mötet sker utgåendes från ett helhetsperspektiv där kunskap från flera olika medicinska 

ämnesområden omsätts. I konsultationen hanteras patientens levnadssituation liksom behov som 

ställs mot sjukvårdens möjligheter att hjälpa. Genom ett patientcentrerat förhållningssätt (1,2) sker 

bedömningen med hänsyn till prioriteringsbehov, patientsäkerhet och resursfördelning. Efter 

genomgången läkarutbildning ska en grundläggande förmåga att handläggande allmänmedicinska 

patienter ha etablerats. 

Den pedagogiska modellen har sedan starten av Linköpings läkarutbildning baserats på 

problembaserat lärande (PBL) (3), närliggande till det arbetssätt som senare tillämpas i kliniskt 

arbete. I de två senaste curriculum för Läkarprogrammet Mala 2 (330 hp) respektive Mala 3 (360 

hp) framhålls helhetssyn och professionellt agerande. En viktig del av denna undervisning sker i 

samband med verksamhetsförlagd utbildning inom primärvården lokaliserat till kurs 6, kurs 11 

respektive termin 12 i Mala 3. Traditionellt uppmuntras studenterna att ta eget ansvar och 

vårdcentraler bokar in patienter att initialt bedömas av studenten innan slutlig bedömning sker 

tillsammans med handledare. Denna arbetsform beskrivs i detta arbete som studentcentrerad 

mottagning. Inom studentcentrerat lärande betonas betydelsen av studentens engagemang i sitt 

eget lärande, i linje med vägledande dokument för universiteten från universitetskanslersämbetet 

(4). 

Målet med utbildningsmomentet är att en examinerad läkarstudent självständigt ska kunna 

handlägga vanliga medicinska ärenden inom primärvården. För att uppnå självständighet krävs 

möjlighet att få handlägga patientärenden från initiering till avslut. Detta innefattar att förbereda 

det planerade patientmötet, genomföra konsultationen både utgående från att ta anamnes såväl som 

undersökning, ordination av prover samt utrednings- respektive behandlingsbeslut. Studentens 

kommunikation med patienten är ett genomgående och viktigt tema genom hela konsultationen. 

Avslutningsvis sker ett efterarbete med dokumentation liksom reflektion för fortsatt utveckling. 

Från handledarperspektiv kan den pedagogiska ansatsen inriktas på respektive delmoment eller 

helheten. Givet variationen av frågeställningar som primärvården hanterar är det eftersträvansvärt 

att ge studenten möjlighet att träffa ett flertal patienter för att tränas i olika moment. 



Syftet med detta arbete är därför att med ett pedagogiskt perspektiv beskriva hur en 

studentcentrerad mottagning kan genomföras, samt att genomföra en litteraturgenomgång och se 

till det vetenskapliga underlag som finns för den studentcentrerade mottagningen inom 

allmänmedicin. Egna erfarenheter kommer också att lyftas fram med förhoppningen att 

dokumentet ska kunna utgöra ett underlag till de vårdcentraler som arbetar med att vidareutveckla 

sin befintliga mottagningsverksamhet för läkarstudenter. 

Aspekter av genomförandet 
Förberedelse 
Kännedom om terminens lärandemål såväl som studentens aktuella kunskapsnivå är avgörande för 

att som handledare erbjuda rätt anpassat lärandemoment till studenten, detta avstäms med fördel i 

samband med introduktion av studenten. Studentens teoretiska kunskapsnivå kan därefter under 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) bedömas utifrån Blooms reviderade taxonomi (5) som 

utgörs av sex kunskapssteg där att minnas och förstå är de lägre stegen, därefter åtföljda av stegen 

att tillämpa, analysera, bedöma och slutligen skapa. Detta ger möjlighet att följa utveckling och 

kan ligga till grund för den pågående dialogen om studentens lärande. För att underlätta 

återkoppling under VFU föreslås också att handledaren tidigt överenskommer med läkarstudenten 

stegens innebörd och hur återkoppling ska ges. 

I den övergripande förberedelsen krävs också från vårdcentralens sida inbokning av lämplig 

patient för studenten, såväl som praktiska förutsättningar i form av rum och utrustning för att 

genomföra mottagningen. Ett praktiskt upplägg kan vara att student och handledare tar var sin 

patient parallellt och att handledaren därefter tar sig an studentens patient som sin andra på 

schemat. Detta bidrar till att upprätthålla tempo i mottagningen och kan således för verksamheten 

försvara längre perioder för studenten att ta egna patienter. För studenter i slutet av utbildningen, 

som förväntas kunna ta ett större ansvar, kan också produktionen för vårdcentralen öka genom en 

parallell mottagning. Typ av patient bör återspegla en allmänmedicinsk mottagning där både 

planerade uppföljningar såväl som skyndsamt bokade patienter bör ha sin plats. 

Mötet och undersökningen 
Mottagningsbesöket kan antingen ske som ett initialt enskilt möte mellan student och patient som 

senare följs av även handledarens närvaro, alternativt som ”sit-in” tillsammans med handledare 

från start. Övergripande kan studentcentrerad mottagning ses utifrån en skala från nivå 1 till 4 där 



nivå 1 - 2 står för lärarcentrerad undervisning, i jämförelse med nivå 3 - 4 som är studentcentrerad 

(6). Nivå 3 utgörs av att studenten initialt handlägger ärendet själv och därefter presenterar för 

handledaren som avslutar ärendet, i jämförelse med nivå 4 där handledaren är observatör och låter 

studenten också avsluta besöket. Väsentligt är att studenten är ledande i samtalet och ges möjlighet 

att styra framför handledaren. Mötet innefattar för studenten att utöva samtalskonst (7), 

anamnestagning, undersökning såväl som medicinska beslut. Efter avslutat mottagningsbesök bör 

studenten vara drivande i journalföringen och planeringen för att inneha ett helhetsansvar för 

mottagningsbesöket. 

De tidsmässiga förutsättningarna ska vara kända för studenten för att säkerställa ett rimligt 

tidsmässigt omhändertagande. Om flera sökorsaker uppkommer bör ett förhållningssätt till 

tidsramarna tillämpas och tillfället att öva prioritering tillsammans med patienten tillvaratas. 

Möjligen innefattar mottagningsbesöket också behov av samverkan med andra yrkeskategorier och 

även här bör studenten få vara ledande i kommunikationen, inom ramen för att eftersträva att 

utveckla självständighet. 

Efterarbetet 
Efter avslutat mottagningsbesök bör studenten också vara drivande i journalföringen såväl som 

bedömning av eventuella undersökningar eller provsvar. Om behov av uppföljning uppkom under 

samtalet kan det med fördel bokas in till studenten för att ge möjlighet för kontinuitet både för 

studenten och patienten. Även beslutet som rör planering av tid och typ av kontakt för uppföljning 

är av betydelse för utbildningen, inom ramen för ett helhetsansvar. 

Återkoppling 
I ett handledarperspektiv är återkopplingen till studenten efter utfört arbete central. 

Eftersträvansvärt är formativ återkoppling som avser att stödja studentens lärande under pågående 

VFU, i jämförelse med den summativa utvärderingen som slutbedömningen står för. Betydelsen 

är stor av att även återkoppla bra utförande. Traditionen att lyfta fram aspekter som studenten ska 

förbättra kan med fördel kombineras med att peka på styrkor för att stärka redan goda egenskaper 

som studenten uppvisar. Att även efterfråga återkoppling från patienten kan vare en fördel. 

Återkopplingen kan ses som en dialog där det också är viktigt att handledaren lyssnar in hur 

budskapet mottas av studenten (8). 



Återkoppling, eller feedback, leder till ökad förståelse genom att andras perspektiv blir synliga och 

definierade för studenten. I återkopplingen som en dialog är det viktigt att som handledare också 

efterfråga vad studenten har för uppfattning om utförd uppgift, liksom vad studenten önskar att få 

feedback på. Genom att utveckla studentens förmåga att granska sig själv och åstadkomma intern 

feedback kan denne långsiktigt stärkas i sitt eget lärande (9). Återkopplingen kan ges i olika 

dimensioner för att utveckla helhetsperspektivet. I en kognitiv dimension fokuseras på innehåll, i 

en socio-affektiv dimension fokuseras på det interpersonella i mötet respektive en strukturell 

dimension (10). Feedback kan också ses som en konsekvens av ett handlande, där helst differensen 

mellan det förväntade målet och students presentation belyses. Enligt Hattie och Timperley kan 

feedback ges på fyra olika nivåer (11). Den första nivån syftar till att klargöra om uppgiften är 

korrekt utförd eller ej. Denna nivå är den vanligaste och har styrkan att snabbt rätta felaktiga 

uppfattningar, men begränsas i möjligheten att generalisera återkopplingen. Den andra nivån 

inriktas på processen att nå till målet. Här kan återkopplingen inriktas på students förmåga att själv 

identifiera och förhålla sig till fel, vilket långsiktigt utvecklar förmågan att ge feedback till sig 

själv. Den tredje nivån utgår från förhållningssättet till arbetsprocessen och återkopplingen inriktas 

på förmåga till självreglering, eller förmåga att själv övervaka, leda och förändra förhållningssättet 

för att nå målet. Den fjärde nivån inriktas på studenten som person och är ej relaterad till 

arbetsuppgiften. Hattie och Timperley understryker att feedback riktat mot personen är den minst 

effektiva för utveckling då den ej kan grundas i en handling. 

Kontinuitet i handledarskap möjliggör att studentens progression kan följas och mer riktad 

återkoppling kan ges. Av särskilt intresse är att möjliggöra att ge återkoppling på aspekter som 

redan har återkopplats för att säkerställa att implementering av nya kunskaper har skett. Ett sätt att 

följa studentens progression och därmed lärandet som erbjuds kan vara med hjälp av modellen 

Structure of the Observed Learning Outcome (SOLO) (12). Beroende av hur studenten kan förhålla 

sig till grad av komplexitet i mottagningen kan en utveckling följas. SOLO-taxonomin är uppdelad 

i fem nivåer. I den första nivån (prestrukturell) fokuseras på en eller flera aspekter som ej är 

relevanta. Därefter förmår studenten i den andra nivån (unistrukturell) fokuseras på en relevant 

aspekt, följt av tredje nivån (multistrukturell) där flera relevanta aspekter fokuseras på men dessa 

relateras ej till varandra. I den fjärde nivån (relationell) kan de relevanta aspekterna integreras i en 

helhet. För att kvalificera för den sista nivån (abstrakt) förmår studenten att se flera relevanta 

aspekter som integreras med varandra i en helhet och som därefter möjliggör jämförelser liksom 



generaliseringar. För studenter vid Linköpings läkarprogram som läser kurs 6 finns efter utförda 

prekliniska studier (Kurs 1-5), beroende på ämnesområde, en förväntan om ett multistrukturellt 

förhållningsätt där relevant anamnes och undersökning kan utföras. För studenter i slutet på 

utbildningen, efter utförd fördjupad samtalsstrimma med fokus på patientkonsultationens 

avslutande såväl som adderad medicinsk kunskap, förväntas en relationell till abstrakt nivå uppnås 

vilket är i linje med självständigheten som målsättning.  

Reflektion och implementering 
En studentcentrerad mottagning fyller en central roll i den verksamhetsförlagda allmänmedicinska 

utbildningen. När studenter ges möjlighet att agera i läkarrollen de utbildas för utmanas också 

andra förmågor än de teoretiska vilka är väsentliga för att utöva läkaryrket. Aristoteles delade in 

kunskap i episteme, techne och fronesis. Episteme står för den vetenskapliga kunskapen, vilket 

utgör den teoretiska grunden för verksamheten. Det övergripande förhållningssättet att praktiskt 

genomföra mottagningsbesöket och undersökning sorteras under techne, och är del av de kliniska 

färdigheter som en läkare bör besitta. Den sista kunskapsformen, fronesis, står för den praktiska 

klokheten och syftar på förmågan att hantera enskilda situationer utan generella principer. Med en 

praktisk klokhet möts situationer med lyhördhet och förmåga till etisk reflektion, vilket också är 

viktiga allmänmedicinska kunskaper. En amerikansk enkätstudie baserad på 914 svarande lyfter 

fram studenternas upplevda utveckling inom kliniska färdigheter (“clinical skills”), liksom ökat 

intresse för att verka inom primärvården, efter att varit del av studentledd mottagning (13). En av 

primärvårdens största utmaningar är att långsiktigt säkerställa personalförsörjningen varför 

utbildningsmoment som ger studenter möjlighet att knyta an till primärvård är särskilt 

betydelsefulla för vården. 

Få studier är publicerade rörande den typ av studentcentrerad mottagning som i en svensk kontext 

är vanligt förekommande. Erfarenheter från studentledda mottagningar (student-led clinics) finns 

publicerade inom ortopedi (14), onkologi (15) och psykiatri (16). Den amerikanska formen 

“Student-Run Free Clinic” erbjuder, i en primärvårdskontext, vård till oförsäkrade samtidigt som 

läkarstudenter får ta del av klinisk behandlingserfarenhet, men sker i ett annat lands vårdmiljö. En 

amerikansk studie som utvärderade studenter som tagit del av en valfri “Student-Run Free Clinic” 

mottagning år 1 och 2 i jämförelse med senare prestation under utbildningens tredje år visade i 

kliniska utvärderingar av handledare bättre resultat, i jämförelse med de som ej hade tagit del (17), 



talandes för utbildningsmomenten. Likväl finns flertalet andra amerikanska studier där lovande 

kliniska behandlingsresultat lyfts fram inom preventiv screening för folksjukdomar (18), psykisk 

ohälsa (19), förbättrade HbA1c värden efter 1 års uppföljning (20) och kontroller för hyperlipidemi 

(21). Den litteratursökning som ligger till grund för detta arbete fick få träffar för den mottagning 

vi i Sverige tillämpar. Betydelsen av att momenten fortsatt vetenskapligt utvärderas i den 

primärvårdsmiljö där undervisningen sker är av stort intresse givet att denna pedagogiska modell 

är fundamental i den allmänmedicinska verksamhetsförlagda utbildningen. Upplevelsen av 

studentcentrerad mottagning och studentens förmåga att tillgodogöra sig kunskap bör utvärderas 

från studentens, handledarens såväl som från patientens perspektiv. 

Studentcentrerad mottagning har en tydlig koppling till problembaserat lärande (PBL) och 

presenterar av naturen relevanta kliniska fall som ligger till grund för studentens lärande. När 

studenten utsätts för utmaningarna relaterade till mottagningsbesök är förhoppningen att 

djupinlärning ska uppnås. Med fördel kan detta vidare förstärkas genom att definiera 

frågeställningar relaterade till besöket vilka senare följs upp tillsammans med handledare för en 

gemensam konklusion. 

Inom svensk primärvård sker en betydande förändring där digitala plattformar sannolikt på sikt 

kommer att spela en roll. Möjligt kan också en studentcentrerad mottagning ske digitalt där 

handledare finns med som åhörare och kan stötta genom samtalet. Om så skulle också 

distanshandledning kunna möjliggöras. Ett centralt perspektiv är en likvärdig kvalitet mellan olika 

enheter som bedriver utbildning. Genom att definiera rimligt innehåll av en studentcentrerad 

mottagning, men också skapa forum där erfarenheter kan delas mellan vårdenheter kan 

mottagningarna övertid förbättras. 

Konklusion 
En studentcentrerad mottagning under allmänmedicinsk verksamhetsförlagd utbildning skapar 

möjligheter för läkarstudenten att utvecklas i rollen som allmänläkare genom eget ansvarstagande 

för helheten. Utbildande vårdcentraler bör kontinuerligt arbeta för att upprätthålla kvaliteten på 

den studentcentrerade mottagningen inom ramen för att säkerställa att framtidens läkare innehar 

en grundläggande allmänmedicinsk kompetens. 
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