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Inledning 
 
Läkarutbildningen har under långt tid haft ett upplägg med teoretiska terminer i början av 
utbildningen där man först lär sig det normala och sedan det avvikande. De så kallade 
prekliniska terminerna följs sedan av de kliniska då teoretisk utbildning varvas med praktik 
eller så kallad verksamhets förlagd utbildning (VFU). VFU innehåller praktik, seminarier och 
fältstudier på sjukhus, inom öppenvård och i kommunal hälso- och sjukvård. Man har under 
senare år även börjat använda den något vidare termen verksamhets integrerat lärande 
(VIL), som även inkluderar studiebesök, hospitering och auskultation inom omsorg eller 
annan verksamhet utanför sjukvården(1). Under VFU är studenterna med i den kliniska 
vardagen och har handledare inom den egna professionen, men VFU ska också innehålla 
interprofessionella moment. Graden av självständighet ska öka successivt för studenten, 
men sker i hög grad som observation. De flesta studenterna hävdar att de sällan själva blir 
observerade och att det är ännu mer ovanligt att de får feedback under VFU. I själva verket 
sker observation nästan bara när det är ett krav för godkänd placering(2). Att använda 
verktyg som mini-CEX leder ofta till att det blir större fokus på betyget som sätts än på att ge 
studenten respons på vad som faktiskt var bra och vad som behöver förbättras(2). 
 
En av grundpelarna för läkarprogrammet i Linköping är att utbildningen är problembaserad. 
Detta är tydligt under de tidiga pre-kliniska terminerna då utbildningen ofta bygger på 
scenarios, men problembaserat lärande (PBL) ska också finnas med som en grund under VFU 
där studenterna ska stimuleras att själva söka kunskaper och ta ett stort ansvar för sitt eget 
lärande. Under senare år har virtuella patienter och virtuella världar blivit en utveckling av 
pappers-scenarios för att stimulera studenternas lärande och de får utforska 
konsekvenserna av sina beslut och handlingar särskilt i övergången mellan de teoretiska 
studierna och de kliniska terminerna(3, 4). Virtuella patienter i en sådan användning har 
dock ännu inte slagit igenom i utbildningen i Linköping. 
 
Vid läkarprogrammet på medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet har man i det 
pedagogiska upplägget tanken att studenter ska utvärderas i samband med medsittningar, 
när de skriver sin fältstudie, när de gör olika moment under VFU och sedan få en 
sammanfattande bedömning i slutet av varje VFU placering. De teoretiska kunskaperna 



testas vid termins-tentamen och de praktiska vid den så kallade OSCE-tentamen (Objective 
Structured Clinical Examination) under nionde terminen. Dokumentet Kvalitetskriterier 
verksamhetsförlagd utbildning/VFU för MALA1 (det vill säga före införandet av 
regionaliserad utbildning) innehåller begränsad information om hur kvaliteten på 
utbildningen ska säkerställas och utvärderas(5). 
 
2018 beslutade riksdagen att läkarutbildningen ska bli 6-årig och leda fram till legitimation. I 
samband med detta får universiteten ansvar för att säkerställa och dokumentera att 
studenterna når de nya examensmålen och har de praktiska färdigheter som krävs för att 
kunna arbeta som legitimerad läkare(6). Detta i kombination med att den pedagogiska 
forskningen gått framåt har inneburit att nya sätt att bedriva VFU är nödvändiga att 
implementera. Den nuvarande utbildningen genomgår för närvarande en utvärdering och 
som ett led i detta har en alumnenkät genomförts. Studenterna är i hög grad nöjda med att 
läkarprogrammet på Liu är en bra grund för att arbeta som läkare och anser sig ha goda 
praktiska färdigheter. Alumnerna är dock kritiska till oengagerade VFU-handledare(7). 
 
Kompetensbaserad VFU 
 
Kompetens baserad undervisning (Competency Based Medical Education [CBME]) är en ny 
form av medicinsk utbildning som understryker förvärvandet av demonstrerbara 
kompetenser under utbildningen (8, 9). Huvudsyftet med att gå över till kompetensbaserad 
undervisning är att förbereda studenterna bättre för sin kliniska tjänstgöring. Insikten att 
bedömningar driver lärande ligger bakom utvecklingen och tydliggjorde att man måste 
kombinera olika instrument, som till exempel skriftliga examinationer och OSCE med 
strukturerade bedömningar under VFU (10). Kompetens baserad undervisning påbörjas 
under grundutbildningen och bör sedan fortsätta under specialistutbildningen.  
 
I nuvarande VFU har man ett fokus på hur många timmar studenter tillbringar på 
praktikplatsen, man vill nu flytta fokus till holistiska färdigheter(11). Millers pyramid 
beskriver olika nivåer av bedömning i medicinsk undervisning med stegen vet (knowledge), 
vet hur (competence), visar hur (performance) och gör (action). Nuvarande utbildning testar 
studenterna i princip upp till tredje nivån i samband med OSCE-tentamen(12). Kompetens 
baserad undervisning understryker förmågor och lärandemål och är både student-centrerat 
och relevant på arbetsplatser(13). 
 
Vilka kriterier kan då tillämpas för att skilja mellan kompetenser, mål, färdigheter och 
resultat? I grunden kan man beskriva skillnaden mellan ett mål som är något vi vill att en 
läkare ska kunna, medan en kompetens är något en läkare behöver kunna för att utföra sitt 
arbete.  
 
5 olika kriterier har föreslagits för att definiera en kompetens(11):  
 
1. Den fokuserar på utförandet av instruktionen utifrån mål.  
2. Den bör återspegla förväntningar som är en tillämpning av det som lärs ut i programmet. 
3. Den är uttryckbar i form av mätbart beteende.  
4. Den använder en standard för bedömning av kompetens som inte är beroende av andra 
studenters prestationer. 



5. Den informerar elever, liksom andra intressenter, om vad som förväntas av dem. 
 
Vilka kompetenser som eftersträvas varierar globalt sett mellan olika geografiska områden 
och beror bland annat på ersättnings-system, ekonomiska möjligheter och politiskt 
klimat(11). 
 
En viktig del i kompetensbaserad medicinsk utbildning är Entrustable Professional Activities 
(EPA) (8), vilket kan översättas till förtroendebaserade professionella aktiviteter. Inom VFU 
innebär det att de olika kompetenserna tränas och bedöms tillsammans med den kliniska 
handledaren som kan ha sin huvudanställning på universitetet eller oftast inom sjukvården. 
En progression kan vara från att först observera, sedan utföra momentet på kliniskt 
träningscentrum till att slutligen kunna utföra det självständigt i en komplex situation på ett 
patientsäkert sätt utan att handledaren behöver gripa in och på en nivå där studenten skulle 
kunna handleda andra studenter. Ordet professionell finns med eftersom aktiviteten måste 
vara professions-specifik(6).  
 
I en traditionell utbildning har bedömningarna en mängd tillkortakommanden. De baseras 
ofta på en övergripande känsla som samlas genom att studenten arbetar tillsammans med 
sin handledare och baseras inte på direkta observationer. Genom att arbeta med 
kompetens-baserad undervisning och bedömning så skapas tillfällen för meningsfulla kliniska 
möten med bedömning utifrån EPA. Studenterna får då tätare feedback som fokuserar på 
kompetenser som leder dem i sin utveckling(13). 
 
För att få en säker bedömning av studenterna behöver de samla upprepade bedömningar i 
en portfölj, som med fördel är elektronisk. Studenten behöver få återkoppling flera gånger 
av olika bedömare i olika sammanhang. En väsentlig skillnad mellan traditionell VFU och 
kompetensbaserad VFU är att den kliniska läraren inte tolkar lärandemålen och bedömer 
studenten utifrån sin subjektiva tolkning utan i stället i bedömer studentens självständighet.  
Studenten ska kunna visa att den kan syntetisera de kunskaper, praktiska färdigheter och 
attityder som den behöver när den legitimeras(14). Det centrala blir i stället feedback där 
studenten får veta vilka svagheter den har och vad den ska förbättra och innebär således 
feedforward till nästa liknande situation. Feedback i sig anses ha en måttlig till stor effekt på 
lärandet inom medicinsk utbildning(15). 
 
Kritik som lyfts mot kompetens baserad undervisning inom läkarutbildning gäller bland 
annat om modellen är lämplig för alla typer av kunskaper som krävs för att bli en bra 
läkare(16). Det krävs högre förmågor än de som fångas i Millers pyramid, till exempel att 
kunna hantera nya medicinska och sociala problem som uppstår av klimat-förändringar. 
Enligt Arno Kumagai vid University of Michigan Medical School i Ann Arbor är en kritisk typ 
av kunskap vid läkarutbildningen att koppla samman kunskap och lärande med mänskliga 
intressen och behov för att befria människor från lidande, förtryck och orättvisor (16). Denna 
typ av tyst kunskap måste förvärvas genom reflektion, dialog och erfarenheter. Kompetens 
baserad utbildning fokuserar på mätbara beteenden och har därför kritiserats både i 
allmänbildning och i medicinsk utbildning som ett reduktionistiskt tillvägagångssätt som 
ignorerar komplexiteten i mänskligt beteende och professionell förståelse och därmed löper 
risken att försumma ”ett djupt och reflekterande engagemang” i de kritiska aspekter som 
utmärker ett professionellt utövande av läkaryrket(16). 



 
Studenter förefaller acceptera den ökade mängden bedömningar. Det har dock framkommit 
att det är viktigt att introducera kompetensbaserad utbildning tidigt för studenter för att öka 
deras förståelse för modellen och förståelsen att varje bedömning är en möjlighet till 
feedback(14). Frågan om kompetensbaserad undervisning och VFU leder till bättre läkare är 
dock fortfarande inte besvarad. Det är ont om studier som jämför de olika sätten att utbilda, 
vilket kan bero på att det är mycket krävande att införa en fullt utvecklad kompetensbaserad 
utbildning och att man därför inte rår med att studera effekterna. I en tysk studie jämförde 
man två grupper på samma universitet. Den ena gruppen hade traditionell undervisning och 
den andra kompetensbaserad. Studenterna genomförde ett datorbaserat test för kliniskt 
resonemang vid diagnostik av akut andnöd och man fann inga skillnader mellan 
grupperna(17). I en amerikansk studie av VFU inom kirurgi fann man dock att EPA hjälpte till 
att särskilja studenternas prestationer bättre än traditionell bedömning, vilket möjliggjorde 
bättre feedback och stöd till svaga studenter, men också att högpresterande studenter 
kunde få större ansvar. Man menade också att EPA lämpar sig bra både för formativ och 
summativ bedömning(18).  
 
 

Reflektion och sammanfattning 
 
En uppenbar skillnad mellan traditionell utbildning och kompetensbaserad utbildning är 
kravet på observationer. I en pressad klinisk vardag tenderar både kliniska handledare och 
studenter att välja att följa minimikraven. I praktiken innebär det att studenter 
huvudsakligen blir observerade i samband med medsittningar och strimma. Den senare kan 
kritiseras då det visat sig att samtal med simulerade patienter inte ger samma utbyte som 
med riktiga patienter(2). Kraven på upprepade bedömningar i kompetensbaserad utbildning 
kommer inte enbart leda till att det finns ett större underlag för om studenten kan 
godkännas eller inte, utan studenten får också fler tillfällen till feedback och möjlighet att få 
sitt beteende värderat och kunna justera det. 
 
I traditionell undervisning görs bedömningen först efter att momentet är genomfört. Vid till 
exempel en medsittning så genomför studenten anamnes och status och man går sedan ut 
ur rummet och diskuterar bedömningen av patienten och studenter får sitt omdöme och i 
bästa fall inte enbart ett betyg utan konstruktiv feedback. I kompetens baserad undervisning 
bedöms studentens självständighet i första hand, vilket möjliggör att student och handledare 
kan göra momentet tillsammans och att feedback kan ske kontinuerligt under momentet. 
Det ger också möjlighet till feedforward under momentet och inför att studenten ska göra 
liknande moment framöver. Upplägget i kompetensbaserad utbildning lämpar sig väl för PBL. 
Till exempel kan studenten få veta i god tid att den ska göra en viss undersökning på en 
patient och förbereda sig enligt PBL principer inför handlednings-situationen. Detta bör öka 
säkerheten för patienten och innebär att studenten får mer feedback och bör kunna 
utvecklas snabbare. 
 
I en traditionell utbildning bedöms studenten mot lärandemål som huvudsakligen 
examineras vid OSCE-tenta och skriftlig examination. Enstaka bedömningarna påverkas av 
många faktorer och har låg reliabilitet(19). Det innebär i praktiken att studenter godkänns på 



lösa grunder och att underkännande kräver grav olämplighet. Upprepade bedömningar på 
ett tydligt strukturerat sätt av olika personer under olika placeringar ger både student och 
lärosäte en möjlighet att veta vilken nivå studenten befinner sig på och erbjuda stöd till 
svagare studenter. Det blir också lättare att underkänna studenten på ett rätts-säkert sätt på 
grund av att den inte uppnått tillräckliga färdigheter. Man kan också komma ifrån fixeringen 
vid antal timmar studenten befunnit sig på plats på VFU och låta studenter som snabbt når 
tillräcklig kompetens gå vidare, medan studenter som inte når målen kan få passera 
långsammare igenom utbildningen utan att bli formellt underkända på en placering. 
 
Även om kompetensbaserad utbildning är ett steg framåt jämfört med traditionell utbildning 
finns brister. Studenterna riskerar att fokusera sitt lärande till de kompetenser som 
examineras, vilket ju är en begränsad del av vad som krävs i klinisk vardag. Som läkare 
behöver man dessutom inte bara ha mätbara kompetenser utan har även ett socialt ansvar, 
liksom ett ansvar för till exempel miljö, ekonomi och sociala orättvisor. Många läkare har 
ledningsuppdrag och är politiskt aktiva. Under de kliniska terminerna sker en socialisering 
där studenten ska lära sig våra värdegrunder, etik, socialt samspel och läkarens roll i 
samhället. Detta innebär att en bra läkare ska ha en övergripande ”vishet” som spänner över 
många områden, som inte fångas i enkla kompetenser. Läkarutbildningen bör förbereda för 
ett vidare ansvar och detta kan inte mätas i till exempel EPA utan behöver kompletteras med 
andra instrument, som till exempel skriftliga reflektionsuppgifter.   
 
En möjlighet är att använda så kallad programmatisk bedömning där studenten har en 
elektroniska portfölj och att examinatorn tillsammans med en grupp lärare gör en 
sammanvägd bedömning av uppnådda mål, skriftlig examination, bedömningar under VFU 
och OSCE innan man avgör om studenten blir godkänd på kursen(19). För att få full effekt av 
programmatisk bedömning bör studenten ha en mentor, som tillsammans med studenten 
går igenom hur studenten ligger till mot lärandemål och uppnådda kompetenser och ger 
feedback utifrån det(19). Mentorn har också ett ansvar för socialiserings-processen och att 
bedöma studenten avseende bemötande och ”vishet”, samt att handleda studenten i dessa 
mjukare frågor. Mentorn bör ha en viktig roll i den programmatiska bedömningen. 
 
En stor utmaning med en förändring av läkarutbildning till kompetens baserad utbildning 
och i ännu högre grad om man även väljer programmatisk bedömning är att det kräver en 
omfördelning av resurser, vilket kommer möta motstånd bland studenter, lärare och inom 
regionerna. Upprepade bedömningar kommer vara tidskrävande för kliniker och regionerna 
kommer sannolikt kräva högre ersättningar. Belastningen på redan pressade kliniker som nu 
behöver göra fler bedömningar av studenter behöver vägas in, liksom att bemanningen inom 
framför allt primärvården inom vissa områden är låg och beroende av hyrläkare. Mentorer 
blir också en helt ny kostnad för universitetet. Dessa kostnader måste tas från nuvarande 
kostnader i utbildningen genom till exempel färre föreläsningar och seminarier. Detta kräver 
en återgång till PBL under de kliniska terminerna och noggranna övervägningar behöver 
göras för att inte belastningen för studenterna ska bli för hög utan att slutresultatet blir 
bättre examinerade läkare. Lärartjänster på universitetet kommer om detta genomförs fullt 
ut att behöva göras om till mentors-tjänster. En så pass stor förändring som detta skulle 
innebära kräver stort mod, uthållighet och mycket förankringsarbete. 
 



Sammanfattningsvis innebär kompetensbaserad utbildning möjlighet till en mer rätts-säker 
bedömning av studentens uppnådda kunskaper, färdigheter och förhållningssätt samtidigt 
som studenterna får bättre möjlighet att få feedback och bör kunna känna sig trygga att de 
uppnått vad som krävs för att kunna arbeta som underläkare och uppfylla samhällets krav på 
uppnådda kompetenser. En programmatisk bedömning ställer dock stora krav på mentorer, 
lärare och programledning. Effekten av nya former av bedömning behöver värderas i 
välgjorda studier som jämför traditionell VFU med kompetensbaserad utbildning och 
programmatisk bedömning. 
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