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Introduktion 

Det 6-åriga läkarprogrammet kommer att leda till legitimation direkt efter utbildningen, vilket 
innebär att den nyutexaminerade ska ha inhämtat en större klinisk kunskap än tidigare.  Under 
grundutbildningen ska studenten få klinisk kunskap som motsvarar det som AT tjänstgöringen under 
minst 18 månader tidigare ledde till. Universitetet kommer då i högre grad än tidigare ansvara för att 
avgöra om studenten har tillräcklig klinisk kompentens och för att säkerställa detta har diskussion 
förts om nya bedömningsmetoder.  

Att vara teoretisk kunnig innebär inte automatiskt att studenten har de förmågor som krävs i den 
kliniska vardagen, på en avdelning eller på en mottagning.  Miljön på ett sjukhus eller hos annan 
vårdgivare är komplex och för att fylla en uppgift är det förutom medicinsk kompetens också flera 
andra kompetenser som är nödvändiga att inhämta.  Även om en student har mycket goda 
medicinska kunskaper är det samspelet med den kliniska miljön som till sist avgör om resultatet blir 
positivt för patienten. Att vid rätt tillfälle kunna applicera sin teoretiska kunskap för patientens bästa 
är en långvarig process som fortgår under hela yrkeslivet och inom detta blir man inte fullärd. 

 

Inlärning vid läkarprogrammet  

Läkarprogrammet förbereder för livslångt lärande och för att senare kunna tillgodogöra sig 
spetskunskaper inom ett område. Grundutbildningen är bara starten på en lång och kontinuerlig 
lärande process där varje nytt moment ska bygga på de förgående.  

Varje legitimerad läkare ska dock ha tillräckliga kliniska kunskaper för att kunna arbeta med 
grundläggande kliniska arbetsuppgifter och den inlärningen sker på arbetsplatser. Inlärning i den 
kliniska miljön är mer effektiv om studenten är delaktig än om studenten enbart deltar som en 
observatör. En student bör därför redan tidigt under utbildning ges enkla egna kliniska uppgifter så 
att de tidigt känner att de bidrar till det gemensamma arbetet. 

 

 



Kompetens baserad utbildning 

De metoder är aktuella att införa, och som redan används på flera platser i världen, grundar sig på 
det pedagogiska begreppet ”core competence ”och i förlängningen på kompetens baserad 
utbildning. Detta begrepp har tolkats på olika sätt och olika akademiska program har använt 
begreppet i skilda sammanhang. När jag söker på ”core competence” hittar jag utbildningar som i sin 
marknadsföring betonar begreppet och som i dessa sammanhang använder begreppet till sin fördel.  
Här finns universitet som beskriver att core competence innebär att all tidigare erfarenhet kan tas 
tillvara och att utbildningstiden därför kan bli kortare och kostnaderna för studenten därför lägre. (1-
3) 

Metoden har utvecklats då man uppfattade att högre utbildning före industrialiseringen var mycket 
teoretisk och inte ledde till kunskap om hur arbetsuppgifter bör utföras eller förberedde en student 
för dess framtida roll i samhället. Kompetens baserad utbildning ska istället förbereda för 
arbetsmarknaden. Därför utvecklades metoden succesivt efter industrialiseringen. Modellen betonar 
slutresultatet och inte hur man tar sig till resultatet. I senare skede tillkom att studenten har eget 
ansvar för sitt lärande och att studenter lär sig olika snabbt och att utbildningen därför ska vara 
anpassad till den enskilde studenten. Ett större utbud av möjligheter för lärande ska finnas 
tillgängliga för studenten. När en student kan uppvisa kunskap på en nivå ska den kunna gå vidare till 
nästa nivå utan att tidsaspekten är viktig.  Man skiljer mellan kompetens som innefattat kunskaper 
förmågor och attityd till skillnad från ”capability” vilket betyder hur man adapterar sig till förändring, 
skapar ny kunskap och hela tiden förbättrar sin kunskap skicklighet/duglighet. (4) 

 

Förtroendebaserade professionella aktiviteter (EPA) 

 Den metod som förespråkas inför införandet av 6-årig läkarutbildning kallas EPA och står för 
”entrustable professional activities” som på svenska motsvaras av ”förtroendebaserade 
professionella aktiviteter” Det som karaktäriserar en EPA är att varje EPA innefattar flera 
kompetenser och kräver att man integrerar kunskap med praktiska färdigheter och 
samarbetsförmåga.  EPA är en professionell aktivitet som kan anförtros en student som uppnått 
tillräcklig kompentens för just denna EPA. Man fokuserar på utförandet och inte på de baskunskaper 
som krävs, utan dessa bedöms vara uppfyllda när eleven har uppfyllt den specifika EPA.( 5-7) 

The Royal College of physicians of Canada har identifierat sju kompetenser som krävs för kliniskt 
arbete som läkare och dessa används numera i utbildningen.  Kompetenserna är – medicinsk expert  
-kommunikatör, -medarbetare, -ledare, -hälsofrämjare, -forskare samt -yrkesutövare. (8) 

Varje EPA ska innefatta minst två, gärna fler av dessa kompetenser för att kunna klassificeras som en 
professionell aktivitet. En EPA ska också kunna anförtros till en annan person och det ska vara möjligt 
att bedöma om den utförs självständigt eller med hjälp. EPA ska fokusera på kvaliteten på arbetet 
och inte på en students medicinska eller personliga kompetens. Varje år ska maximalt 10 EPA 
uppfyllas. 

 

 

 

 



Förtroendebaserade professionella aktiviteter under grundutbildningen 

Tidigare har metoden framför allt använts inom specialistutbildning i olika länder, men erfarenheten 
är mindre under den medicinska grundutbildningen. Det har framförts tvekan kring om EPA verkligen 
är lämplig bedömningsmetod under grundutbildningen.  Under specialistutbildningen kan man sätta 
upp EPA som innefattar hela vårdförloppet för en patient ex ” omhändertagande av patient med 
terapiresistent epilepsi” eller ” omhändertagande av patient med Parkinsons sjukdom i 
komplikationsfas” men dessa EPA är för omfattande för att kunna överföras till grundutbildningen. 
EPA för grundutbildningen behöver istället brytas ned till mindre och mer avgränsade uppgifter, 
vilket kan medföra att det tar bort fokus från helhetssynen över patienten.  Man kan inte säkert 
heller förutsätta att studenten kan applicera en tidigare godkänd EPA i en ny kontext t.ex. när 
studenten flyttar över till en annan klinik med annan medicinsk inriktning. Vid legitimation ska en 
läkare kunna arbeta självständigt med allmänna uppgifter men däremot sker inlärning av 
specialiserade uppgifter senare under specialisttjänstgöring. Exempel på allmänna uppgifter som 
skulle kunna vara aktuella vid neurologiska kliniken är inskrivningar och utskrivning av patient på 
avdelning, läkemedelsgenomgång, lämna strukturerad rapport till kollega t.ex. vid jourrapport, 
ordinera läkemedel i digital journal, genomföra anamnes och status för en stabil patient, genomföra 
anamnes och status för patient med kognitiva svårigheter eller afasi och genomföra lumbalpunktion. 
Samtliga dessa innefattar fler än en av ovanstående kompetenser. Att ge en rapport till jour 
innefattar ex att vara medicinsk expert, att vara kommunikatör och att vara medarbetare. Likaså 
innefattar också att utföra en lumbalpunktion dessa tre kompetenser.  Under senare del av 
utbildningen kan en EPA innebära att ha helhetsansvar för en enstaka patient som är inlagd på 
vårdavdelning. (9) 

 

Handledning vid förtroendebaserade professionella aktiviteter  

Handledaren behöver kontinuerligt avgöra hur stort förtroende studenten kan ges. Handledaren 
behöver då bedöma studentens medicinska kunskaper, erfarenheter, kommunikationsförmåga och 
om studenten själv uppfattar sin begränsningar eller inte.  Om detta ska vara möjligt krävs längre tid 
av kontinuerlig handledning av en student än vad som varit tidigare rutin, då läkarstudenter ofta 
handleds av olika läkare från dag till dag. Om studenten succesivt ska ges större förtroende och 
svårare uppgifter krävs kontinuitet i handledningssituationen.  För bedömning av EPA har man 
förenklat detta till att handledaren ska ange hur mycket man behövde hjälpa studenten. Det finns 5 
steg från att handledaren fick göra allt till att handledaren inte behövde göra något. Detta innebär att 
flera handledare kan genomföra bedömningar utan att vara helt insatt i students kunskaper och 
färdigheter. 

I EPA anges flera nivåer för handledning Om handledaren aktivt ska handleda eller enbart finnas på 
plats för frågor är olika nivåer i EPA. Till sist ska studenten kunna genomföra uppgiften självständigt 
eller t.o.m. lära ut samma uppgift till en ny elev. 

 

Digital portfölj 

För att kunna följa studentens framsteg planerar flera lärosäten att införa en digital portfölj för 
uppföljning och dokumentation. I portföljen samlas studentens olika EPA och andra dokument över 
delmål i utbildningen. Förutom EPA kan portföljen innehålla uppsatser, fallbeskrivningar, utlåtanden 
från olika handledare, videoinspelningar av patientkontakter, praktiska ingrepp som studenten 



genomfört samt självreflektion. Varje ny handledare ska då kunna gå in i denna för att få uppfattning 
om hur långt studenten har kommit i sitt kliniska lärande och vad som behöver tränas ytterligare. I 
denna kan man då också notera undergrupper till en EPA. Innan man kan utföra en fullständig EPA 
kan delmål uppfyllas för att sedan gå vidare till EPA. 

Att utforma en portfölj som uppfyller utbildningens mål och samtidigt är angelägen för studenten 
över hela läkarprogrammet innebär flera utmaningar.  Det är viktigt att portföljen är ett levande 
dokument och inte enbart ett medel för att dokumentera vilka uppgifter studenten redan klarat. 
Förutom bedömning av många olika handledare kan man här dokumentera självbedömningar och 
bedömningar från andra studenter eller patienter och studenten ska även uppmuntras att reflektera 
över sitt eget lärande.  Att utveckla sin självkännedom och se sina begränsningar är också en del av 
processen och den bör påbörjas redan vid utbildningens start. Uppgifterna i EPA behöver vara tydliga 
och det är angeläget att studenten får regelbunden återkoppling för att uppfatta portföljen som 
meningsfull.  Det har diskuterats att portföljen ska motsvara ett visst antal högskolepoäng för att 
betona dess betydelse under utbildningen. (10-12) 

 

Utmaningar och möjligheter vid användning av digital portfölj. 

Att utforma en portfölj är följaktligen en uppgift som kräver kunskap och eftertanke då de uppgifter 
som studenten ska genomföra på ett systematiskt sätt behöver bygga på varandra och bidra till 
lärande över tid. Utformandet av uppgifter är dock ett arbete som enbart behöver genomföras innan 
programmet startar. Att hantera portföljen får dock inte vara så krävande att studenten inte hinner 
med sina lärandemoment, så den måste vara tydlig och enkel att använda och inte för omfattande.  
Större svårighet ligger i att implementera den digitala portföljen och att tillse att samtliga handledare 
har tillräcklig information för att kunna använda den väl. Om studenten har större kunskap om den 
digitala portföljen är handledaren kommer portföljen inte kunna uppfylla sitt syfte. Då det är ett 
mycket stort antal handledare vid klinikerna och nya dessutom tillkommer över tid, behöver en tydlig 
utbildning om handledarens roll och hur den digitala portföljen är uppbyggd och fungerar ges.  Ett 
körkort eller annan examination bör uppfyllas för att visa att man genomgått utbildning om den 
digitala portföljen. Ett annat alternativ är att varje klinik utbildar ett färre antal personer och att 
dessa då får huvudansvaret för att bedöma EPA. Ett sådant system möjliggör mer likvärdiga 
bedömningar av studenterna än om uppgiften sprids till samtliga kliniskt verksamma läkare. Det kan 
också innebära ett större engagemang om enbart handledare som visat speciellt intresse för 
uppgiften arbetar med den digitala portföljen.  Om portföljen ska bli ett användbart verktyg behöver 
varje student troligen också en egen separat handledare som följer studentens framsteg över tid. 
Denna handledare behöver inte kunna det aktuella ämnet utan studenten har en eller möjligen två 
handledare som följer studenten under hela utbildningen. Ett alternativ är att en huvud handledare 
följer en grupp studenter, då har studenterna även möjlighet att ta till sig kunskaper av varandra och 
följa varandras utveckling. Om studenten regelbundet får feedback om sin progress och vilka 
uppgifter i den digitala portföljen studenten behöver arbeta ytterligare med, kommer den digitala 
portföljenkunna bli ett viktigt instrument i den framtida 6-åriga läkarutbildningen. 

 

Sammanfattning 

Införandet av EPA och en digital portfölj innebär många möjligheter till förbättring av bedömningen 
av studenters kliniska kompetens, men för att fullt kunna nå dessa kommer det krävas ett 
omfattande förarbete samt engagemang från många lärare och handledare vid läkarprogrammet.  



Omfattande utbildning kommer krävas för att säkerställa att lärare på olika nivåer har tillräcklig 
kunskap om metoden och för att EPA verkligen kommer att genomföras på ett homogent sätt vid 
olika lärande moment. Om man lyckas med införandet  kan EPA bli ett värdefullt verktyg för 
bedömning av klinisk kompetens hos framtidens läkarstudenter.  
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