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Auskultation för lärande, förståelse och kommunikation inom en 
multidisciplinär forskargrupp – ett steg mot förbättrad medicinsk 

forskning? 
Medicinsk forskning har ett allt tydligare fokus på individanpassade utredningar och behandlingar. 
För detta krävs högkvalitativ translationell forskning. Dagens medicinska forskning förutsätter därför 
ett nära samarbete mellan kliniker, prekliniker, olika discipliner och olika funktioner, där alla har 
specialkunskap inom ett begränsat område, som är av betydelse för forskningsprojektets helhet och 
genomförande. Inom cancerforskning är det inte ovanligt att detta samarbete förutom prekliniker 
innefattar laboratoriepersonal, bioinformatiker och olika sjukhusspecialiteter såsom patolog, kirurg 
och onkolog, för att nämna några. Detta krävs för att resultatet ska vara kliniknära och potentiellt 
vara av betydelse för framtida patienter. För framgångsrik forskning behöver alla bidra med sin 
expertis. För att ytterligare kunna förbättra forskningen och dess kvalitet är god kommunikation men 
också insikt om de övriga medlemmarnas kunskaper och roller en nyckel. Detta beskrivs också av 
Bennet et al, som i sin forskning funnit att för framgångsrika multidisciplinära forskargrupper 
behöver flera kriterier vara uppfyllda[1]. En av de viktigaste faktorer anges vara tillit inom gruppen. 
Andra är gemensam vision för forskningen, att gruppen inkluderar nyckelpersoner för forskningens 
genomförande och en trygg miljö, där det är högt i tak för diskussioner. Det är också viktigt att 
konflikter kan lösas.  Till dessa forskargrupper knyts ofta doktorander, som genomför sin 
doktorandutbildning, som kan ha olika inriktning utifrån intresse och egen grundutbildning. Dessa 
doktorander har oftast begränsad erfarenhet av den kliniska verkligheten, om man kommer från en 
laboratoriemiljö, eller ingen/ringa erfarenhet kring translationell och laboratorieforskning, om man 
är kliniskt verksam inom vården. Det finns därför anledning att fundera över hur kommunikationen 
mellan gruppens olika deltagare, i det här arbetet med fokus på doktoranderna, skulle kunna 
förbättras med målsättningen att utbilda doktoranden men även att förbättra forskningen.  

Interprofessionell auskultation som ett sätt att förbättra förståelsen och samarbetet mellan olika 
professioner inom sjukvården, slås fast utav WHO som ett viktigt steg för att förbättra vården[2]. 
Detta förväntas leda till att man lättare kan sätta patienten i fokus och lösa komplexa problem. Likaså 
finns forskning som belyser värdet av att studenter får auskultera hos någon med erfarenhet inom 
den tilltänkta eller andra sjukvårdsprofessioner[3-5]. Däremot verkar det saknas forskning kring 
värdet för doktorander i en multidisciplinär forskargrupp av att auskultera hos övriga deltagare, med 
annan bakgrund.  

En annan form av träning i interprofessionellt samarbete, där Linköpings Universitet varit 
föregångare, är den kliniska undervisningsavdelningen (KUA) [6-8]. Där har studenter från tex läkar- 
sköterske- fysioterapeut- och arbetsterapeututbildningarna, under handledning, under 2 veckor 
handlagt patienter utifrån sina blivande yrkesroller. Även här har arbetet tillsammans upplevts som 
positivt av studenterna och utvecklande av förståelsen för det framtida arbetet och vad det kommer 
att innebära.  

Att som preklinisk eller klinisk doktorand genom auskultation få ta del av forskargruppens 
medlemmars förutsättningar och verklighet, möjligheter och begränsningar, förväntas leda till bättre 



kommunikation och förståelse för vad var och en kan bidra med. Det kan också förbättra relationerna 
inom gruppen, då man lär känna varandra och leder till värdefullt nätverksbygge för doktoranden. 
Dessutom kan det synliggöra kliniskt relevanta frågor, som är angelägna att besvara och vad som 
behövs för att göra detta möjligt. Doktorandens egen forskarinsats kan på så sätt också sättas i ett 
större perspektiv. I förlängningen kan detta förhoppningsvis leda till bättre forskningsprojekt som är 
kliniskt betydelsefulla och med de nödvändiga förutsättningarna för att kunna slutföra projekten. 

I vår forskargrupp ingår på kliniksidan neurokirurg, fysioterapeut, arbetsterapeut, sköterska, kurator 
och forskningskoordinator, radiolog, patolog, onkolog och palliativ medicinare. På prekliniska sidan 
finns cellbiolog, apotekare och bioinformatiker. Vi samlar in både kliniska data från radiologiska 
undersökningar, genomför olika tester och enkäter med patienterna, tar blodprover konsekutivt och 
tumörvävnad analyseras utifrån olika frågeställningar. Data kring olika sjukvårdsinsatser samlas in, 
såsom typ av kirurgi, onkologisk behandling och övrig medicinsk behandling, tex antiepileptika. För 
doktorander, både på preklinik och kliniksidan finns det delar av forskargruppens kompetenser som 
man är obekant/mindre bekant med. Auskultationer skulle kunna variera i längd från halvdag, 
enstaka dagar till någon vecka, utifrån behov för det fortsatta doktorandarbetet. Auskultationen i vår 
forskargrupp skulle tex kunna bygga på följande moment, där varje doktorand kan välja de delar som 
saknas i den egna bakgrunden: 

 Auskultation på patologen skulle kunna innehålla deltagande i den kedja av insatser som preparaten 
genomgår från att de anlänt på patologen: prepareras, färgas, snittas och till slut hamnar för 
bedömning hos patolog. Patologens arbete med bedömning av preparaten och vad som styr behovet 
av kompletterande utredningar/färgningar. Vad som krävs för att göra material tillgänglig för 
forskning: granskning av glas, val av lämpliga områden för forskning, tex tumörtäta områden. Arbetet 
med att ta fram kloss och göra i ordning material från de utvalda delarna.  

Hos radiolog kunde besöket innefatta att se när radiologiska undersökningar genomförs och hur 
sedan de digitala bilderna bearbetas och granskas, deltagande i multidisciplinära ronder.  

På neurokirurgen finns möjlighet att följa med arbetsterapeut och fysioterapeut när de 
undersöker/testar patienterna inom forskningsprojektet. Möjlighet att delta vid operation.  

På onkologklinik kan doktoranden följa med läkare vid terapibeslut och diskussionen kring vilket 
beslutsunderlag som krävs för detta och möte med patienter.  

För klinikern vore det värdefullt att få följa med arbetet på forskningslaboratoriet, se 
omhändertagande av preparaten, såsom tumörvävnad och blodprover. Vara med när analyserna 
genomförs och delta i bearbetningen av data tillsammans med laboratoriepersonalen och 
bioinformatiker.  

En modell som liknar studentavdelningen kan vara svårare att implementera för forskarstuderande, 
men man kunde tänka sig möjligheten att tex en klinisk doktorand får prova på att göra enklare 
moment/analyser i forskningslabbet och inte bara stå vid sidan om, eller att den prekliniska 
doktoranden får assistera i genomförande av testningar av patienter.  

Dagens medicinska forskning förutsätter ett komplext samarbete inom interprofessionella team, där 
alla har specifika kompetenser av vikt för projektets genomförande. Gruppens styrka ligger i 
mångfalden som bidrar med olika infallsvinklar, vilka anges som nödvändiga för att lösa sjukvårdens 
problem och utmaningar[9]. Alla behöver dela visionen för forskningens målsättning och det krävs 
ett gott samarbete med tillåtande atmosfär med öppna diskussioner[1]. Reeves et al [14] beskriver 
olika nivåer av interprofessionella samarbeten, beroende på hur tätt man arbetar ihop. Detta beror i 



sin tur på vad som är målet med samarbetet. Det starkaste samarbetet ser man för ”Teamwork”, där 
man delar gruppidentitet, har tydlighet gällande roller, är beroende av varandra, gruppen är 
integrerad och man delar ansvar för arbetets genomförande. Detta krävs när gruppens uppdrag är 
oförutsägbar, akut och komplex. För ”Kollaboration” är gruppidentitet och integration mindre viktig, 
men det är av fortsatt betydelse att rollerna och målet är tydliga, man kan lita på varandra och man 
är även beroende av varandra för att uppfylla sin gemensamma målsättning. ”Koordination” kräver 
mindre av delad identitet, integration och beroende av varandra. Uppgiften som ska lösas kräver 
delat ansvarstagande, men är förutsägbar. ”Nätverk” är den lösast sammansatta samarbetsgruppen. 
Här delar man inte nödvändigtvis ansvar för uppdraget som inte är komplex, brådskande och är 
förutsägbar. Denna typ av samarbeten fungerar även med digitala möten.  

För doktorander som inkluderas i den typ av forskningsprojekt som kräver ett brett samarbete 
mellan olika discipliner, finns behov av en bättre förståelse av alla ”länkarna” för att kunna sätta sitt 
eget arbete i perspektiv och kunna bidra på ett konstruktivt sätt. Doktoranden kommer också att 
behöva samarbeta med olika typer av grupper, där den egna forskningsgruppen mest kan liknas vid 
teamwork, även om uppdraget, som kan vara komplex och utmanande, men som med god 
handledning sällan är akut eller oförutsägbart. Samarbetet med andra intressenter för forskningen, 
som patologen, klinikerna eller labbet kan beroende av hur viktiga de är för det aktuella projektet, 
tillhöra någon av de mer löst sammansatta interprofessionella grupperna. För olika projekt kan deras 
betydelse och därmed hur tät samarbetet är, också växla. 

Forskning visar att auskultation inom sjukvården leder till bättre samarbete och problemlösning, 
vilket också behövs inom den translationella forskningen. Det kan även förväntas underlätta arbetet 
mot ett gemensamt mål. I en studie av Woltenberg et al utvärderade man erfarenheterna 
studenterna i en utbildning kring interprofessionellt samarbete hade av auskultation[10]. Analysen 
visade att auskultationen ledde till bättre förståelse för andra yrkesgrupper och deras 
arbetsuppgifter inom vården, samtidigt som man kunde korrigera missuppfattningar man haft. Man 
kunde också inse värdet med ett interprofessionellt arbetssätt. Detta bekräftas även av annan 
forskning. Kusnoor et al beskriver hur 2:a års läkarstuderande fick följa med andra yrkesgrupper, 
såsom fysioterapeut under 2 timmar, för att bilda sig en uppfattning kring deras arbete och hur de 
samverkar med läkare[5]. Även efter denna korta auskultation reflekterade studenterna över värdet 
av kommunikation och teamarbete för att uppnå ett gemensamt mål- i detta fall vården av 
patienten. I en annan studie där studenter inom olika sjukvårdsutbildningar fick auskultera en halv 
dag med en annan yrkeskategori framkom att studenterna fick insikt om innebörden av olika 
yrkesroller och kommunikationens betydelse mellan dessa[4]. I Norge undersökte Vasset et al de 
erfarenheter som sjuksköterskestudenter fick av att följa med 4 olika yrkeskategorier inom 
hemsjukvård, varsin dag[11]. Förutom betydelsen åter igen av kommunikation och samarbete kring 
patienten, så fick de förståelse för att andra yrkeskategorier kunde känna till och bidra med sådant 
som de inte hade kunskap om, tex förebyggande insatser, hjälpmedelsbehov. På liknande sätt skulle 
auskultation kunna ”öppna dörren” till nya idéer om samarbeten inom forskargruppen genom att 
man får insyn i varandras verksamheter. En litteraturgenomgång gällande kortare auskultationer (2-
10 timmar) fokuserade på om de 13 identifierade publikationerna hade funnit belägg för att 
studenterna tillgodogjort sig kunskaper inom sk “Core Competencies for Interprofessional 
Collaborative Practice” där fyra kompetenser beskrivs[12,13]. Dessa är Värderingar/Etik för 
Interprofessionell Praktik; Roller och Ansvar; Interprofessionell Kommunikation; samt Team och 
Teamwork. Man fann att studenterna i olika grad hade gett uttryck för att auskultation lett till 
utveckling i dessa olika kompetenser. Med fokus på gruppen hade de noterat att det 
interprofessionella arbetet byggde på tillit, flexibilitet och frånvaro av traditionella hierarkier inom 
teamet. Alla dessa egenskaper beskrivs också som värdefulla för multidisciplinära forskningsteam[1]. 



Sammanfattningsvis visar forskning på värdet av auskultation som ett sätt att skapa bättre vård och 
kan bidra till att nå ett komplext gemensamt mål inom sjukvården. Detta är också värden av 
betydelse för god medicinsk forskning och auskultation kan dessutom bidra till nätverksbyggande. 
Doktorander bör därför ges möjlighet till auskultation i framtiden, med målsättningen att förbättra 
deras doktorandutbildning och den translationella forskningen. 
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