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Inledning 

Jag är mycket intresserad av implementering, hur vi på ett effektivt sätt kan införa 
evidensbaserade metoder för fysioterapeuter som arbetar i primärvården. Vår forskargrupp 
har under de senaste 10 åren genomfört två randomiserade studier som visat att nack-
specifik träning i kombination med information till patienten kan ge betydelsefulla effekter 
för personer med långvariga besvär efter whiplashskada (1, 2). Det kan vara en utmaning att 
undervisa erfarna kollegor som redan kan olika behandlings- och träningsmetoder, särskilt 
om de tycker att de metoder de redan kan och använder fungera bra, även om metoderna 
saknar evidens. Att ta till sig och tillämpa nya metoder kräver att fysioterapeuter får kunskap 
om varför metoden är bra och tar sig tid att lära in en ny träningsmetod. Det är därför viktigt 
att reflektera kring betydelsefulla didaktiska frågor; hur vi ska lära ut, vad vi förmedlar och 
varför, när nack-specifik träning ska implementeras i primärvården.  

Bakgrund 

Didaktik, som kommer från grekiskan, betyder ungefär; undervisa, lära ut och att kunna 
tillägna sig kunskap. De klassiska frågorna inom didaktiken är vad, hur och varför. Vad 
handlar om vad vi ska undervisa om, det vill säga innehållet i undervisningen och vad som är 
målet, vad studenten ska lära sig. Varför relaterar till varför vi väljer att lära ut just denna 
kunskap och inte något annat och vad som motiverar studenten att lära sig den kunskapen. 
Hur handlar om hur undervisningen ska bedrivas, det inbegriper reflektion relaterat till Vad 
och Varför (3). Den didaktiska triangeln är en modell som visar på undervisningens 
komplexitet och hur innehåll i undervisningen, läraren och studenten samspelar.  

Det finns många olika teorier, ramverk och taxonomier för att underlätta och stödja 
implementering av evidens-baserade metoder (EBM) i vården (4). Olika 
implementeringsstrategier för att införa EBM i vården har dock gett blygsamma resultat, 
ofta utan någon skillnad jämfört med kontrollgrupp (5, 6). Det belyser den komplexitet det 
innebär att förändra vårdgivares attityder och beteenden för att använda nya metoder. Det 
handlar även enligt min erfarenhet om Vad som ska läras ut och Varför samt Hur den nya 
kunskapen implementeras (lärs ut) så frågan om implementering är i hög grad 
sammankopplad med den didaktiska triangeln. En klart definierad strategi som innefattar 
flera olika steg kan vara ett sätt att förbättra implementeringsresultat och kan facilitera 
kunskapsöverföring (7, 8). Det är också viktigt att fysioterapeuten införlivar den nya 
kunskapen med tidigare kunskap.  Att arbeta evidensbaserat i klinik betyder att 
fysioterapeuten medvetet och systematisk införlivar kunskap från flera källor för att besluta 
om rätt behandling. De kunskapsområdena är; den bästa tillgängliga kunskapen (vetenskap), 
fysioterapeutens expertkunnande och patientens situation och önskemål. 

 



 

Syfte 

Syftet är att reflektera över hur undervisningen riktad till fysioterapeuter i primärvård kan 
genomföras vid implementering av en ny internetbaserad träningsmetod för patienter med 
nacksmärta. 

Diskussion och reflektion 

Pedagogiska modeller 
Vid medicinska fakulteten i Linköping är problem-baserat lärande (PBL) den pedagogiska 
modell som används. PBL förutsätter att studenten är aktiv och tar eget ansvar för sitt 
lärande. I PBL får studenter aktivt söka efter kunskap i stället för att kunskap presenterar vid 
exempelvis föreläsningar. Vid gruppträffar diskuteras vilken kunskap som behöver inhämtas 
till nästa möte och vilka frågor som behöver besvaras. Diskussioner och att sätta ord på sin 
kunskap samt den social interaktion med andra studenter i grupp anses gynna lärandet. 
Gruppens samlade kunskap kan därmed hjälpa varje student att utveckla och fördjupa sin 
egen kunskap (9). Ökat studentaktivitet gynnar djupinlärning. PBL har studerats för läkare 
som gick vidareutbildning. Det fanns inga skillnader mellan PBL och vanliga lektioner 
avseende inlärning eller effekt på hälsorelaterade utfallsmått (10) men en tendens till att 
djupinlärning förbättrades när PBL användes (11). 
E-lärandet, det vill säga utbildning som genomförs via internet och där studenter via datorer 
kan följa undervisningen har ökat markant senaste åren, inte minst på grund av pandemin. 
Studenter kan följa lärarledda föreläsningar eller titta på inspelat material och på så sätt 
förbereda sig för interaktiva moment som gruppdiskussioner med andra studenter eller 
lärarledda lektioner via internet. Metoden kallas ”flipped classroom” eller på svenska 
”omvänt klassrum”. ”Flipped classrom” har jämförts med traditionella föreläsningar och 
resultatet visade en signifikant förbättring av inlärning till fördel för ”flipped classrom” (12). 
Det har även setts en signifikant skillnad mellan grupperna där e-lärande hade bättre 
resultat på kunskapstest jämfört med traditionella lektioner och föreläsningar men skillnad i 
poäng var liten (13-15).  E-lärandet kan också kombineras med lärarledda lektioner eller 
praktiska moment där studenter och lärare träffas fysiskt, så kallat ”blended learning”. Syftet 
är att studenter ska komma mer förberedda till lektioner på skolan, där lektionerna används 
till att ställa frågor till lärare och mentorer, eller komma förberedd till praktisk undervisning 
eller laboration. ”Blended learning” kan involvera flera olika utbildningsmoment som till 
exempel olika aktiviteter i ett klassrum (ex. föreläsning, experiment, färdighetsträning), 
självstudier (böcker, artiklar), webbaserade föreläsningar, seminarier och workshops. Det 
gör att ”blended learning” kan anpassas till studenters individuella lärandestilar (16) och att 
blanda olika aktiviteter i utbildningen uppfattas som ett lätt och enkelt sätt att lära sig nytt 
och det tar mindre tid (16).  Studenter som förberedde sig för färdighetsträning genom att 
titta på videor och filmer hur de skulle palpera och ta ultraljudsbilder vid knäundersökning 
hade bättre resultat än studenter som läste artiklar eller böcker i ämnet (17). 
Seminarium är en undervisningsform med aktivt deltagande av studenterna. Till skillnad från 
en föreläsning förutsätts även här att samtliga deltagare i seminariet är förberedda och 
pålästa på ämnets innehåll samt att de tar en aktiv roll i diskussionerna. Seminarier 



genomförs i mindre grupper så att alla kan göra sig hörda. En seminarieledare leder 
diskussionerna. Seminarieledaren ska stimulera studenterna till aktivt tänkande istället för 
att ge svaren på problemställningarna (18). Seminarium kan genomföras on-line men kan 
göra att diskussionen blir mer styrd än vid ett fysiskt seminarium. 
 
Implementeringsstrategi 
Diffusion of innovation theory (19) beskriver en modell om beteendeförändring, vad som 
behövs för att nya metoder börjar användas samt processen hur metoden används och 
kommuniceras mellan olika individer. Glanz et al. (20) har utvecklat modellen och 
identifierat nyckelkomponenter för att lyckas, dvs att metoden sprids och används.  För att 
lyckas behöver metoden: vara bättre än andra metoder för aktuellt problem, passa 
mottagaren, vara enkel att använda, resultaten ska synas/märkas, resultaten ska enkelt 
kunna mätas, vara möjlig att ta till sig utan att det tar för mycket tid samt ha liten risk och 
osäkerhet (20). 
 
Avslutande reflektion 

Fysioterapeuter i primärvården har ett arbete som kräver kunskap om många olika 
undersöknings-, behandlings- och träningsmetoder. Arbetstempot har ökat under senare år, 
med många patientbesök per dag för att klara vårdgarantin. Om implementeringen ska 
lyckas behöver metoden vara möjlig att ta till sig utan att det tar för mycket tid (20). Det kan 
göra att PBL där ”studenten” själv ska söka efter kunskap kan vara svårt genomföra då den 
initialt är tidskrävande. Fysioterapeuterna har också fått sin grundutbildning från olika 
universitet och högskolor vilket innebär att inte alla har kunskap om att studera enligt PBL. 
Vad som ska läras ut är både teoretisk kunskap och färdighetsträning. Teorin handlar om 
undersökningstekniker, resultat från tidigare studier och nuvarande evidens på området för 
att förklara Varför metoden är viktig att använda. I teoriavsnittet ges bakgrund till rådande 
evidens, att information till patienter i kombination med nack-specifik träning är det vi för 
närvarande har bäst evidens vid behandling av långvariga besvär efter whiplashskada och 
även för mer generella nackbesvär.  ”Blended learning” är en pedagogisk modell som kan 
passa bra för att implementera nack-specifik träning, dvs hur undervisningen kan 
genomföras.  Implementeringen kommer ske i olika regioner i Sverige och förinspelade 
föreläsningar kan skickas ut on-line. Fysioterapeuterna kan förbereda sig genom att titta på 
filmerna (3x 45 min) när det passar dem men innan vi träffas för den praktiska 
färdighetsträningen. Färdighetsträningen behövs för att kunna utföra undersökningar av 
neuromuskulär funktion. Den behövs också för att fysioterapeuten ska kunna instruera 
patienter hur de ska hitta och börja aktivera djupt liggande muskler i nacken. Det fysiska 
mötet ger också möjlighet till dialog. Förutom att praktiskt lära ut metoden behövs 
erfarenhetsutbyte och diskussion för att få det viktiga samspelet mellan lärare och elev som 
belyses i den didaktiska triangeln. Aktiv studentmedverkan är som tidigare nämnts viktigt för 
djupinlärning. För att befästa kunskap och diskutera eventuella svårigheter kommer ett 
seminarium (on-line) bokas in en till två månader senare när fysioterapeuter hunnit 
praktisera träningsmetoden i klinik. Fysioterapeuterna kan inför seminariet förbereda egna 
frågor och komma med förslag på innehåll för att aktivt delta i utformandet av seminariet. 



Med fördel kan fysioterapeuter från olika regioner delta på samma seminarium för 
erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring av hur metoden fungerat och vad som kan 
förbättras.  
Den pedagogiska modell som används vid implementeringen är utformad för att underlätta 
en beteendeförändring enligt Diffusion of innovation theory (20).  För personer med 
whiplashskada är metoden bättre än andra metoder vilket vi förmedlar i teoriavsnitten som 
innehåller resultat från olika forskningsstudier. Vi har anpassat utbildningen för att passa 
mottagaren (fysioterapeuter i primärvården) och använder blended learing där teoriavsnitt 
sker digitalt med efterföljande färdighetsträning. Nack-specifik träning är en enkel metod 
med en tydlighet i progression av träningen vilket underlättar införandet av metoden, 
metoden är möjlig att ta till sig utan att det tar för mycket tid och har en väldigt liten risk för 
patienter. De momenten övas in på färdighetsträningen. Fysioterapeuter kan se resultatet av 
träningen då patienter relativt snabbt får minskad smärta och klara av vardagsaktiviteter 
bättre (21) vilket enkelt kan mätas med smärtskattning på visuell analog skala. Detta gäller 
dock inte alla patienter, för en del tar det längre tid och några blir inte bättre. Vid on-line 
seminariet kommer vi diskutera detta samt hur metoden används, och om det varit problem. 
Syftet är att ta reda på ev. kunskapsluckor och diskutera åtgärder. Tillsammans med en 
kortare skriftlig utvärdering kommer vi också få möjlighet förbättra och anpassa 
undervisningen i den fortsatt implementeringsprocessen. 
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