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En pedagogisk reflektion kring undervisning i praktiska 
färdigheter i kirurgi på läkarutbildningen 

 
Introduktion 

En legitimerad läkare förväntas behärska en rad praktiska färdigheter. Utöver färdigheter i 

kommunikation, ledarskap och professionellt bemötande behöver en läkare också till exempel 

kunna suturera ett hudsår och göra en adekvat bukundersökning. Vad gäller att lära ut 

praktiska färdigheter i kirurgi finns en lång tradition av mästare-lärling-förfarande där yngre 

kollegor lärs upp av mer seniora kirurger i hur man gör kirurgiska ingrepp. Uttrycket som 

brukar tillskrivas en av 1800-talets stora kirurgiske pionjärer William Halsted, "See one, do 

one, teach one", må vara gammalt och generaliserande, men den kirurgiska 

färdighetsträningen sker dock ofta genom en sådan stegvis upplärning. I praktiken sker det via 

många repetitioner och mellansteg där adepten successivt får göra saker alltmer självständigt.  

Syftet med den här pedagogiska reflektionen är att ge en introduktion till de förändringar som 

kommer ske avseende kraven på den praktiska färdighetsträningen i och med införandet av 

den sexåriga läkarutbildningen samt att redovisa bakomliggande forskning/teorier som finns 

kring inlärning av praktiska färdigheter. Med inspiration från bland annat den brittiska 

professionsföreningen “The Royal College of Surgeons” föreslås också hur man skulle kunna 

utveckla den praktiska färdighetsträningen i kirurgi på läkarprogrammet.  

 

Bakgrund 

Regeringen beslutade 21 mars 2019 att en sexårig legitimationsgrundande läkarutbildning ska 

införas. Den första kullen läkarstudenter som följer detta nya curriculum, som vid Linköpings 

Universitet benämns MALA 3, startade höstterminen 2021. Då MALA 3 till skillnad från 

tidigare curriculum är legitimationsgrundande, är det ett absolut krav att läkarstudenterna 

under grundutbildningen tillskansar sig förmågan att utföra praktiska färdigheter på en nivå 

som kan förväntas av en legitimerad läkare.  

Som en del i att säkerställa att studenterna lär sig genomföra grundläggande medicinska 

procedurer under grundutbildningen har ett nationellt arbete med att sätta upp mål för så 

kallade Entrustable Professional Activities (EPA) genomförts. Genom att i EPA-

arbetsgruppen, bestående av representanter från samtliga läkarutbildningar i Sverige, definiera 



kärnkompetenser/yrkesspecifika praktiska förmågor som en legitimerad läkare måste 

behärska, har en rad EPA-mål satts upp för grundutbildningen (1, 2). EPA är ett instrument 

som utvecklats i Nederländerna och i USA och som används internationellt för att säkerställa 

att läkarstudenter på ett strukturerat sätt under grundutbildningen tränar och bedöms avseende 

uppsatta EPA-mål. Bland de EPA-mål som ingår i den sexåriga läkarutbildningen (Tabell 1) 

återfinns många av de praktiska färdigheter som idag undervisas på termin 7 i nuvarande 

curriculum (MALA 2) (Tabell 2). Den undervisning inom praktiska färdigheter i kirurgi som 

ges idag kommer därmed, ur ett kursmålsperspektiv, troligen inte behöva förändras särskilt 

mycket då MALA 3 implementeras. Däremot kommer en större tydlighet av progressionen 

med hjälp av en fortlöpande strukturerad återkoppling, mätning och bedömning av 

studenternas praktiska färdigheter behöva tillskapas. 

Tabell 1. Exempel på Entrustable Professional Activities (EPA) 

 

 

Tabell 2. Stationer på den praktiska färdighetsträningen termin 7, MALA 2, LiU 

 



I nuvarande curriculum (MALA 2) på läkarutbildningen vid Linköpings universitet 

undervisas de praktiska färdigheterna inom kirurgi, ortopedi, urologi och anestesi till största 

delen under den sjunde terminen. Under drygt en och en halv dag vid terminsstart får 

studenterna lärarledd praktisk färdighetsträning på 14 olika "stationer" om vardera 45 minuter 

i lokaler på respektive kursorts kliniska träningscentrum. En kort manual medföljer stationen, 

innehållande information om stationens lärandemål samt om vilken utrustning som ska 

tillhandahållas på stationen. Trots att undervisning i praktiska färdigheter troligen fungerar 

bäst då de får utgöra en del av ett standard-curriculum och inte som utbrutna komponenter i 

utbildningen (3, 4), är det av praktiska skäl så att undervisningen sker under två intensiva 

dagar vid terminsstart och att studenterna sedan får fortsätta träningen under sin 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) vid de olika klinikerna. För att bli godkända på de 

praktiska färdigheterna krävs i dagens curriculum endast närvaro vid undervisningstillfället, 

men i övrigt sker ingen formell utvärdering av studentens prestation förrän på termin 10 då en 

summativ bedömning görs i en Objective Structured Clinical Examination (OSCE), 

omfattande tio stationer där praktiska färdigheter examineras (5, 6). Några strukturerade 

formativa bedömningar under grundutbildningen finns idag inte, mer än att kliniska 

handledare ger återkoppling under VFU:n och dagligen signerar ett papper för att intyga att 

studenten varit på sin VFU-placering. 

Då grundutbildningen blir legitimationsgrundande behöver de formativa och summativa 

bedömningar som görs av de praktiska färdigheterna under läkarutbildningen utvecklas. 

Under VFU:n behövs formativa bedömningar med syfte att säkerställa en progression genom 

att guida studenten vidare i sitt lärande med strukturerad återkoppling, reflektion och 

framåtsyftande kommentarer. De formativa bedömningarna kompletteras med summativa 

bedömningar, som även i framtida curriculum med fördel kan göras genom till exempel 

OSCE, där flera praktiska färdigheter kan testas mot kursmål och examensmål. 

 

Grundläggande teorier/modeller för lärandeprocesser avseende praktiska färdigheter 

Utbildning i praktiska färdigheter på läkarutbildningen kan ses som ett typexempel på vad 

som ofta refereras till som ”outcome-based education”. Målet vid outcome-based education är 

att tillse att studenten behärskar vissa färdigheter/förmågor efter genomförd utbildning. 

Definitionen av “outcome”, vad gäller de praktiska färdigheterna, stipuleras i kursmål, som i 



sin tur är länkade till mer övergripande mål i de nationella examensmålen för 

läkarutbildningen.  

Att skapa en tydlighet i kedjan av undervisning, bedömning och examination för att uppnå 

kursmålen och examensmålen avseende de praktiska färdigheterna är viktig.  Ett sätta att göra 

detta är genom så kallad “konstruktiv länkning” (constructive alignment), som går ut på att så 

väl kursens undervisnings- och läraktiviteter som kursens examinations- och 

bedömningsmetoder ska vara tydligt länkade till lärandemålen (7). För att säkerställa att 

denna länkning fungerar behöver studentens förmågor och prestationer inom de praktiska 

färdigheterna fortlöpande kunna utvärderas på ett strukturerat sätt.   

Millers pyramid utarbetades som ett hjälpmedel för att kunna bedöma klinisk förmåga i 

läkarutbildningen (8, 9). Millers idé är att bedöma förmåga inte utefter vad som lärts in 

(input), utan efter vad som kan presteras i form av färdighet (output) och på så sätt 

komplettera klassiska tentamina med förhör av utantillkunskaper. Millers klassiska pyramid 

har fyra våningar (Figur 1). Kompetensen är högre ju högre uppåt pyramidens topp man 

kommer och går från mer teoretisk kunskap i pyramidens bas till att mot toppen praktiskt 

kunna utföra och fullt ut behärska en klinisk färdighet. Då en praktisk färdighet inom det 

medicinska området kan ses utgör en del av en större komplex klinisk, praktisk kunskap har, 

utöver de av Miller beskrivna våningarna i pyramiden, föreslagits två kompletterande 

underliggande våningar "Knows about" och "Heard of" samt en toppnivå bestående av "Is" 

(10, 11). För att även kunna inkludera bedömning av förmåga till kliniska resonemang har det 

föreslagits att inkludera kognitiva förmågor med resonemang kring diagnostik i pyramiden, då 

detta kan anses ingå för att fullt ut behärska en praktisk färdighet.   

Figur 1. Millers pyramid för bedömning av kliniska förmågor med de tre extra ”våningarna” tillagda. 

  



Idén att lägga till även bedömning av kognitiv förmåga och förmåga till kliniska resonemang i 

Millers pyramid ligger i linje med teori för lärande som beskrivs i Blooms taxonomi. Blooms 

taxonomi är en teoretisk modell för hur lärande går till, lanserad av en grupp universitetslärare 

i USA på 50-talet (12). I Blooms klassiska pyramid beskrivs olika dimensioner av kunskap 

som sträcker sig från faktakunskap, via begreppskunskap och procedurkunskap till den högsta 

dimensionen av kunskap, som är den metakognitiva kunskapsnivån. Initialt presenterades det 

som att man inte kan nå en högre nivå utan att behärska underliggande nivåer. Detta har dock 

ifrågasatts och reviderade modeller har föreslagits där dimensionerna i stället beskrivs i form 

av förmågor, som åtminstone delvis kan tillägnas parallellt (13, 14). (Figur 2).   

Figur 2. Blooms reviderade taxonomi som beskriver lärandeprocessen. 

  

Av både Millers pyramid och Blooms taxonomi framgår att kunskapsinhämtning är en 

komplex process. Kunskaperna behöver befästas genom träning och fördjupning. Vid 

undervisning i praktiska färdigheter på läkarprogrammet är ett utfallsmått att studenterna på 

den avsatta tiden kan lära sig att utföra den färdighet som lärs ut, men ett väl så viktigt 

utfallsmått är att denna förmåga sedan befästs och utvecklas vidare genom träning under den 

kliniska tjänstgöringen och framtida läkargärningen.  

 

Reflektion kring hur lärandeprocessen kan utvecklas för att inlärningen av en praktisk 

färdighet ska optimeras och kompetensen upprätthållas 

För att optimera inlärningen och öka ”retention rate” redan i samband med de första 

lärotillfällena kan en variation i undervisningen vara av värde. Ett förslag är att snegla på de 

brittiska och irländska kirurgernas professionsförening "The Royal College of Surgeons" där 
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man sedan tidigt 90-tal använder sig av en fyrstegsmodell för att lära ut praktiska färdigheter 

till blivande kirurger (15). Modellen används i många av de kurser som The Royal College of 

Surgeons har utarbetat och som ingår i grundutbildningen av kirurger i Sverige och 

internationellt. Modellen består av fyra steg: 

1. Real life demonstration - Läraren demonstrerar färdigheten utan kommentarer 

medan studenterna observerar. Studenterna får här färdigheten förevisad på 

expertnivå. 

2. Trainer talks through - Läraren upprepar färdigheten samtidigt som varje steg och 

handgrepp förklaras. Studenten får då också ställa frågor som besvaras av läraren.  

3. Learner talks through - Studenten instruerar läraren i hur den praktiska färdigheten 

utförs steg för steg medan läraren utför färdigheten.  

4. Learner does - Studenten utför den praktiska färdigheten under noggrann översyn av 

läraren som kommer med balanserad och strukturerad återkoppling under 

proceduren.  

De första två stegen kan ersättas av förinspelade filmer följt av ett utbildningstillfälle som 

inleds med att frågor besvaras, varefter steg 3 och 4 gås igenom. En studie som utvärderat 

användning av videoinspelade instruktioner vid praktisk färdighetsträning talar för att det kan 

fungera minst lika bra som live-demonstrationer (16). I Royal College of Surgeon’s 

fyrstegsmodell växlar läraren och studenten mellan olika roller där en progress i 

färdighetsträningen med tydlig koppling till Millers och Blooms pyramider kan ses. Tanken är 

att studenten genom de olika stegen i undervisningen repeterar färdigheten och tillägnar sig 

den praktiska färdigheten på en successivt högre lärandenivå.  

Att använda filmdemonstrationer vid den praktiska färdighetsträningen på läkarprogrammet 

skulle initialt kräva extra arbete vid konstruktion av filmerna, men filmdemonstrationerna 

skulle sedan kunna bidra till att undervisningen i praktiska färdigheter blir mer standardiserad 

på de olika studieorterna och instruktionsfilmerna skulle också kunna vara ett stöd för 

studenten att gå tillbaka till för repetition under sin fortsatta grundutbildning. För en del andra 

praktiska färdigheter som lärs ut på läkarprogrammet finns demonstrationsfilmer redan fritt 

tillgängliga via internet, till exempel avseende anläggande av ventrikelsond eller 

kateterisering av urinblåsa via Sveriges regioner och kommuners ”Vårdhandboken”, där 

materialet också uppdateras kontinuerligt för att passa svenska vårdrutiner (17). 



För att säkerställa att de praktiska färdigheter i kirurgi som lärts ut under termin 7 bibehålls 

under den fortsatta grundutbildningen behövs fortsatt träning. Även om praktiska moment ska 

fortsätta observeras och tränas under VFU:n är det svårt att säkerställa att varje enskild 

student erbjuds tillräcklig exponering av till exempel hudsuturering för att uppnå adekvat 

legitimationsgrundande nivå på sina kunskaper. För att utöka träningsmöjligheterna av 

praktiska färdigheter under utbildningen finns redan idag till exempel ”suturkvällar” som de 

lokala studentföreningarna anordnar som frivilliga extra-curriculära aktiviteter. Dessa kvällar 

är en typ av ”near-peer education” där äldre studenter agerar instruktörer för de yngre 

studenterna. Detta sätta att träna praktiska färdigheter är vanligt på många håll internationellt 

och har även i studier visat sig fungera bra vad gäller att lära sig behärska till exempel 

suturering och kirurgisk knytteknik på grundutbildningsnivå (18, 19). Genom att även vid 

near-peer education-tillfällen använda instruktionsfilmer inspelade av mer erfarna kirurger 

kan kvaliteten på instruktionerna säkras. Vad gäller progression i inlärning av de praktiska 

färdigheterna under VFU:n krävs dock andra instrument. 

 

Avslutande personlig reflektion 

En nylegitimerad läkare förväntas självständigt kunna sy ett sår på akutmottagningen eller 

excidera en hudförändring på en patient i primärvården. Min erfarenhet är att många kollegor 

som gör sin allmäntjänstgöring idag känner en stor osäkerhet och tycker sig ha fått för lite 

träning under grundutbildningen för att självständigt kunna utföra dessa moment. När 

grundutbildningen blir legitimationsgrundande kommer den kompletterande praktiska 

färdighetsträningen som idag fås under allmäntjänstgöringen försvinna.  

För att ge läkarstudenterna en bättre utbildning i praktiska färdigheter i kirurgi skulle den 

praktiska färdighetsträningen i kirurgi med fördel kunna introduceras redan under de 

prekliniska terminerna och sedan löpa som en strimma genom grundutbildningen. Likväl som 

kommunikation och samtalskonst anses behöva börja tränas redan under prekliniska terminer, 

kan kunskaper för att behärska smärre kirurgiska ingrepp på legitimationsgrundande nivå 

behöva utvecklas över längre tid.  Den praktiska färdighetsträningen skulle kunna startas på 

en nivå av mer mekanisk förmåga i enkel simulerad miljö redan under de första terminerna, 

för att sedan byggas på med repetition och djupare förståelse för indikationer, risker, 

komplikationer och patientinteraktion under den fortsatta träningen på grundutbildningen. Då 

lokaler och material finns tillgängligt på respektive kursorts kliniska träningscentrum torde 



denna typ av praktisk färdighetsträning, gärna i form av near peer-education, kunna utvecklas 

inom nuvarande grundutbildning utan att tillföra några större utgifter, även om den skulle 

förläggas inom schemalagd undervisningstid. När studenterna kommer ut på VFU:n inom 

kirurgiska specialiteter kan de då, till sina redan inlärda mer mekaniska 

sutureringsfärdigheter, bygga på med att få excidera hudförändringar på en studentmottagning 

eller sy ihop hudsår under operationer, där en fortlöpande formativ bedömning görs för att 

säkerställa att studenten successivt närmar sig att uppfylla de legitimationsgrundande kraven.  
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