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Mot bakgrund av behovet att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden och bidra till 
att tillmötesgå det växande behovet av auskultation/praktik och praktiktjänstgöringsplatser an-
sökte och beviljades Sveriges kommuner och landsting (skl) och Sveriges läkarförbund under 
2016 främjandemedel från Arbetsförmedlingen för att genomföra en kartläggning av handled-
ning, praktik och lärandemiljöer.

Arbetet har letts av Karin Thörne, Övergripande studierektor för verksamhetsförlagd utbildning 
(vfu), doktorand i medicinsk pedagogik, leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, 
psykoterapeut, Futurum, Region Jönköpings län.

I arbetsgruppen ingick Berith Hedberg, PhD, docent, pedagogisk utvecklare vid Hälsohög-
skolan, Jönköping University och Futurum, Region Jönköpings län; Dorte Kjeldmand, PhD, 
specialist i allmänmedicin, Bra Liv, studierektor, Region Jönköpings län. Under arbetets gång 
har sjukhusbiblioteket och media haft en stödjande funktion, samt ett flertal personer som har 
bidragit med erfarenheter.
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Sammanfattning 

Mot bakgrund av behovet att påskynda nyanlända personers etablering på arbetsmarknaden av-
ser rapporten bidra till att utifrån erfarenheter, kontakter med andra samt svenska publikationer, 
beskriva hur det växande behovet av auskultation/praktik och praktiktjänstgöringsplatser kan 
tillgodoses. Detta kan även och bör beröra ett flertal andra utbildningsgrupper. Rapporten avser 
att identifiera sätt att förbättra och effektivisera lärande och handledning. Målet är att skapa ett 
underlag för det fortsatta arbetet avseende professionella praktiker, lärandemiljöer och läran-
demetoder. Rapporten kan dels vara ett stöd i att skapa en gemensam hållning inom landsting, 
regioner och kommunal hälso- och sjukvård vad gäller utbildningsområdet, dels fungera som ett 
underlag i den fortsatta dialogen mellan intressenterna inom området.

Rapporten innehåller tre delar; en bakgrund, ett case som används som utgångspunkt samt 
en avslutande del med slutsatser och rekommendationer.

I bakgrunden beskrivs den teoretiska ramen om lärande i professionella praktiker samt 
olika perspektiv på adepters lärande i vårdpraktiker. Synen på adepternas lärande i vården va-
rierar beroende på vilket perspektiv som tas. Under senare decennier har antalet yrkesgrup-
per ökat i antal, utbildningsnivåer höjts och antalet områden med krav på specialistkompetens 
ökat. De professionsutbildningar som mer eller mindre har praktiska utbildningsmoment inom 
hälso- och sjukvård presenteras och utlandsutbildade personers specifika utbildningsbehov med 
hänsyn tagen till svenska regelverk och individuella omständigheter beskrivs.

Case Region Jönköpings län (rjl) beskriver hur lärandet med olika förutsättningar och 
stödjande funktioner kan se ut i en hälso- och sjukvårdskontext. Adepters lärande i vårdprakti-
ker konkretiseras och därefter beskrivs de funktioner och infrastrukturer som bidrar till förut-
sättningarna för deras lärande. För att skapa bra förutsättningar för adepternas lärande beskrivs 
därför lärandet utifrån ett systemperspektiv. Med hjälp av ett mer omfattande exempel på or-
ganisering och genomförande av utlandsutbildade, beskrivs läkares lärande inom primärvården 
Bra Liv där Nässjö utbildningscentrum har ett specifikt utbildningsuppdrag.

Slutsatserna och rekommendationerna är kopplade till att uppdraget är komplext och har 
dessutom en avsevärd tyngd då dess innebörd troligen kan få konsekvenser för hälso- och sjuk-
vårdens framtida prioriteringar och styrning. Utbildningsuppdragen bör betraktas utifrån vård-
verksamheternas perspektiv. Stöd och förutsättningar för nyckelfunktioner måste tydliggöras, 
i såväl mikro-, meso- och makrosystemen, Med ett transparent system kan samverkan för god 
och effektiv kvalitet förbättras i de olika utbildningsuppdragen, avseende professionella prakti-
ker, lärandemiljöer, lärandemetoder och stödjande och ledande infrastrukturer.
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Introduktion

Uppdraget 
Uppdraget syftar till att med bakgrund i behovet att påskynda nyanländas etablering på ar-
betsmarknaden bidra till att tillmötesgå det växande behovet av auskultation/praktik och prak-
tiktjänstgöringsplatser, som också berör ett flertal andra utbildningsgrupper. Detta genom att 
identifiera sätt att förbättra och effektivisera lärande och handledning. 

Målet är att skapa en rapport som ger ett underlag för det fortsatta arbetet avseende hand-
ledning, praktik och lärandemiljöer. Rapporten ska dels vara ett stöd i att skapa en gemensam 
hållning inom landsting, regioner och kommunal hälso- och sjukvårdvad gäller utbildningsom-
rådet, dels fungera som ett underlag i den fortsatta dialogen med intressenterna inom området. 

Landstings- och regiondirektörerna har tagit beslut om att genomföra tre gemensamma 
projekt inom området kompetensförsörjning; oberoende av inhyrd personal, utbildning samt 
kompetensförsörjning genom integration. Två av dessa, utbildning och kompetensförsörjning 
genom integration, berörs direkt och omedelbart av frågor om handledning, praktik och läran-
demiljöer i hälso- och sjukvården. Det finns därför ett behov av att skapa ett gemensamt kun-
skapsunderlag som grund för projektens fortsatta arbete inom området. 

Målsättningen i denna rapport är inte att redovisa helheten eller detaljer i någon utbildning 
utan utifrån hälso- och sjukvårdens verksamheter och medarbetare belysa principer för sådant 
som är gemensamt eller skiljer sig åt inom verksamhetsintegrerat lärande (vil). På grund av 
uppdraget begränsade tid har antalet utbildningsgrupper fått begränsas i kartläggningen, det 
gäller till exempel utlandsutbildade tandläkare och sjuksköterskor.
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Futurum – Region Jönköping Län

Uppdraget specificerar ett antal frågor som kunskapsunderlaget tar hänsyn till: 

•	 Skillnader	och	likheter	i	att	lära	respektive	stödja	lärande/undervisa	vid	ett	lärosäte	
och i vården. 

•	 Hur	några	olika	grupper	lär	i	specifika	vårdmiljöer
•	 Redskap	och	modeller	som	stödjer	lärandet
•	 Beskrivning	av	exempel	på	innovationer	för	att	både	möta	ett	ökat	antal	och	nya	

grupper och ge dem utrymme för verksamhetsintegrerat lärande
•	 Infrastrukturer	och	stöd	till	dem	som	leder	och/eller	stödjer	studenternas	lärande
•	 Professionsföreningarnas	roll	
•	 Forskning,	utvärdering	och	kontinuerlig	utveckling

Genomförande

Kartläggningen
Utifrån strategiska nyckelord kring professionella praktiker, lärandemiljö och lärandemetod 
söktes svenska publikationer som resulterade i cirka 500 träffar. Publikationerna bestod av ve-
tenskapliga artiklar, avhandlingar, böcker, rapporter, webbsidor och populärvetenskapliga ar-
tiklar från tidningar och tidskrifter. Publikationerna kategoriserades utifrån sitt innehåll i olika 
matriser och utgjort underlag för rapportens innehåll. En rad muntliga kontakter har tagits med 
aktörer utanför Region Jönköpings län (rjl), som har bidragit till kunskapsunderlaget.

Tidsplan
Kartläggning av handledning och sammanställning av rapport har genomförts under perioden 
2016-11-08 till 2016-12-31 och  resultatet redovisades enligt plan 2017-02-17.

Rapporten
Föreliggande rapport är en redogörelse av vad arbetsgruppen har kommit fram till och vilka 
resonemang som förts inom gruppen i samband med genomlysningen av egna och andras er-
farenheter samt av vad som finns publicerat i en svensk kontext kring forskning, utvärdering 
och utveckling för olika professionsgrupper inklusive utlandsutbildade personer. Redogörelsen 
är begränsad och gör inga anspråk på att ha fångat alla betydelsefulla källor. Ambitionen har 



9

Hälso- och sjukvårdens utbildningbildningsuppdrag

istället varit att översiktligt betrakta de tre begreppen, professionell praktik, lärandemiljö och 
lärandemetoder ur ett svenskt perspektiv och sätta detta i relation till ett Case som tar sin ut-
gångspunkt rjls system för aktuella utbildningsuppdrag, i rapporten benämnt Case rjl.
Inledningsvis presenteras i bakgrunden ett teoretiskt ramverk för lärande som syftar till att 
adepter deltar i hälso- och sjukvårdens dagliga arbete så att de kan bidra till sin utbildning och 
utveckla sitt kunnande. I kapitlet presenteras professionsutbildningarnas verksamhetsintegre-
rade lärande (vil) och de utbildningsbehov som utlandsutbildade personer med hälso- och 
sjukvårdsutbildning har. Kapitlet avslutas med olika perspektiv på lärande i hälso- och sjukvår-
dens vårdpraktiker.

I kapitlet Case rjl avser vi att synliggöra adepterna, som har mål för lärande och de som stödjer 
dem att lära i vårdens dagliga arbete i specifika vårdsammanhang. Det är framtaget för att kon-
kretisera, med goda exempel, och utmaningar och inte för att utgöra en lösning. Case rjl utgår 
från erfarenheter som finns inom Bra Livs (rjls offentliga primärvård) koncept för rekrytering 
och utbildning av utlandsutbildade läkare och presenteras mer ingående. Där tydliggörs behov 
av den kompetens, tid och resurser som krävs för att skapa en ändamålsenlig lärandemiljö för 
denna grupp av adepter.

Rapporten avslutas med slutsatser och rekommendationer

Definitioner av begrepp
Adepter – den enhetliga beteckningen för de grupper som genomför utbildningsmoment 

i vården och som har uttalade mål för sitt lärande. Det omfattar elever och studenter från olika 
yrkesutbildningar, ptp-psykologer, at-läkare, st-läkare, st-tandläkare och utlandsutbildade 
personer.

Infrastrukturer – fungerar som sammanhållande medium, som ett ”lim”, med personer 
och övriga mer konkreta infrastrukturer såsom informationsteknologi, riktlinjer och lagar. Dessa 
strukturer hålls ihop av gemensam kunskap, kultur, historia, traditioner och det gemensamma 
ägandet av olika infrastrukturer.

Professionella praktiker – är inte vad enskilda personer till exempel adepter gör. Med 
utgångspunkt i praktikteori betraktar vi en praktik som organiserade kopplingar mellan in-
divider (socialt) och mellan individer och det fysiska rummet och föremål (materiellt). Hur 
en praktik är formad, socialt och materiellt, formar enskilda deltagares agerande. En praktik 
är alltid förkroppsligad och situerad, vilket innefattar vad specifika personer eller grupper av 
personer gör av meningsfulla aktiviteter vid en viss tidpunkt och på en speciell plats. Att spela 
fotboll och laga mat är exempel på allmänna praktiker. En professionell praktik består av ett 
flertal aktiviteter spridda i tid och rum, där det sociala och materiella inte går att separera. Det 
dagliga arbetet på en vårdenhet betecknas som en vårdpraktik och en verksamhetsledning eller 
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verksamhetsområdesledning som en ledningspraktik. Hur vårdpraktikerna och ledningsprakti-
kerna är arrangerade både socialt och materiellt formar medarbetarnas förståelse och agerande.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska mo-
deller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och andra utbildnings-
former och arbetsliv. vil kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (vfu) då studenter 
deltar i ett vårdsammanhang mellan 1–20 veckor, vid interprofessionella utbildningsavdelningar 
eller i form av studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom hälso- och sjukvår-
den. Motsvarande vfu inom yrkeshögskoleutbildningar (yh) benämns lärande i arbete (lia) 
och för gymnasieutbildningar benämns det arbetsplatsbaserat lärande (apl). 
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Bakgrund

Kapitlet inleds med en teoretisk bakgrund till lärande i vårdpraktiken. Därefter 
redovisas professionsutbildningar inom hälso- och sjukvård, utlandsutbildade 
personers utbildningsbehov samt olika perspektiv på adepters lärande i 
vårdpraktiker. 

Lärande i vårdpraktiken – ett teoretiskt ramverk 
Syftet med att adepter deltar i vårdens dagliga arbete är att det ska bidra till deras utbildning och 
utveckla deras kunnande. Hur studenters lärande går till i klassrummet är inte direkt överförbart 
till lärande i vårdsituationer. Vårdsituationer är ofta mer komplexa och samtidigt med mål för 
lärande finns andra mål framför allt för patienter. 

Om olika adeptgruppers deltagande i vården betraktas som utbildningssituationer ger det 
andra perspektiv än om det betraktas som lärsituationer. I en utbildningssituation är det lärarens 
eller handledarens kunskaper som är i fokus. Deras sätt att systematisk påverka studenter är det 
som styr vad som sker. Lärsituationer tydliggör perspektiv på dem som lär och förutsättningar 
för deras lärande i sammanhanget, såväl som hos dem själva. För att konstruktiv bidra till deras 
lärande behöver handledare ha förståelse för hur studenters deltagande i olika vårdsituationer 
formar deras lärande. Handledarfokus bygger på lärande genom överföring av kunskap och stu-
dentfokus på lärande genom hur studenterna deltar i vårdarbete. 

Genom adepters deltagande i olika vårdsituationer sker ett erfarenhetsbaserat lärande. Det 
bygger på aktivt deltagande i vårduppgifter som professionen utför och som ger dem erfaren-
heter som leder till kunnande. Man kan betrakta lärlingskap som en historisk tradition till 
erfarenhetsbaserat lärande. Adepternas deltagande i vårdarbetet innebär att de själva får göra, 
lärande sker genom praktiska aktiviteter, vilket benämns pragmatism. Praktiskt, erfarenhets-
baserat lärande förstärks genom att adepterna får sätta ord på vad som sker, formulera vilka 
konsekvenser aktiviteterna får och vilka utmaningar de upplever. När adepterna ges utrymme 
att reflektera inför, under och/eller efter olika vårdsituationer formas deras förståelse och stärks 
lärandet. I teori om reflekterande praktiker betonar Schön vikten av balans mellan att göra och 
att reflektera för att utveckla bra lärprocesser. I Kolbs lärandecykel har detta systematiserats i 
fyra steg; konkret erfarenhet, reflekterande observation, abstrakt konceptualisering följt av aktivt 
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experimenterande. Men lärandecykelns fyra steg är svårt att fullfölja i vårdens komplexa och 
ofta oförutsägbara situationer. Lärcykeln tar heller inte hänsyn till vårdens sociala sammanhang.
Vårdarbetet genomförs alltid i specifi ka sociala och kulturella sammanhang, och deltagande 
innebär att lärande blir något gemensamt och socialt snarare än något som sker i individers 
huvud (kognitivt perspektiv). Detta är ett socio-kulturellt perspektiv på lärande som innebär att 
adepten utvecklas tillsammans med andra i vårdarbetet. Varje klinik, vårdcentral och även en-
skilda avdelningar har sin så kallad ”praktikgemenskap”, med sina specifi ka sätt att uttrycka sig, 
agera och relatera till varandra och patienter. Genom adepternas aktiva görande och samspelan-
de med andra i vårdarbetet blir de alltmer familjär och kunniga. Adepterna får härigenom inte 
bara träning i enskilda moment, utan de får en ”känsla för spelet”, en så kallad praktisk känsla. 

När studenterna aktivt deltar i vårdarbetet använder de sig av den praktiska känsla de 
utvecklar i samspel med patienter och vårdgivare, men också i relation till sammanhangets ma-
teriella arrangemang. Materiella arrangemang innefattar utformningen av fysiska rum och de 
redskap som finns till förfogande för genomförande av arbetet. Ofta tas materiella arrangemang 
för givet, men beroende på hur de är utformade kan vårdarbetet och därmed också lärandet både 
underlättas och försvåras. Ett påtagligt exempel de senaste årtiondena är betydelsen av datorer 
och internet i vårdens olika praktiker. Detta är ett socio-materiellt perspektiv som betonar att 
människors handlingar alltid utförs och formas i relation till den materiella omgivningen.

Perspektiv på adepternas lärande i hälso- 
och sjukvården

Synen på adepternas lärande i vården varierar beroende på vilket perspektiv som tas. Perspek-
tivbyten ökar förståelsen för varandra och underlättar genomförande och samverkan i utbild-
ningsuppdragen (fi gur 1).

Figur 1. Olika perspektiv på 
adepters lärande i vårdens 
praktiker 

Patienten

Lärosätes-
systemet

Studenten

Hälso- och sjuk-
vårdssystemet

Handledaren
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Lärosätessystemets perspektiv 
•	 ansvarar	för,	genomför	och	utvecklar	vårdprofessionernas	utbildningsprogram	som	

bygger på vetenskaplig grundad professionsspecifik och generisk kunskap 
•	 beställer	olika	former	av	VILfrån	hälso-	och	sjukvården	som	ska	komplettera	annan	

undervisning 
•	 bygger	utbildningarna	på	examensbeskrivningar	och	utbildningsmål	fastställda	av	

Universitetskanslersämbetet (ukä) som finns formulerade i utbildnings- och kurs-
planer i form av lärandemål med stöd av taxonomier 

•	 genomför	utbildningarna	med	stöd	av	valda	pedagogiska	lärandemodeller	och	genom	
olika former av examinationer som bedömer om studenterna uppnått lärandemålen 

•	 VIL	är	utbildningsmoment	som	ingår	i	de	flesta	professionsutbildningarna,	som	
formellt ska examineras av lärosätet och med de avtal som upprättas förväntas stu-
denternas mål uppnås med god kvalitet.

Adepternas perspektiv 
•	 det	vil innebär att bygga erfarenheter, lära, uppnå sina lärandemål och klara sina 

examinationer 
•	 kan	bli	budbärare	mellan	lärosätet	och	vårdverksamheter	
•	 är	måna	om	att	bli	accepterade	och	komma	in	i	vårdens	arbetsgemenskaper,	genom-

föra arbetet korrekt utan misstag samt nå sina utbildningsmål (adepter med utbild-
ningstjänstgöring). 

•	 de	utlandsutbildade	adepternas	perspektiv	har	gemensamt	att	uppnå	kompetens	för	
att återgå i självständigt yrkesutövande och för de flesta även att behärska svenska 
språket. I övrigt är gruppens perspektiv mångfasetterat, men vanligt är att bygga 
förståelse för svenska hälso- och sjukvårdens kultur, arbetssätt och organisering vilket 
kräver extra kraft och stöd i vardagsarbetet.

Patientens perspektiv när studenter deltar i vården
•	 att	erhålla	en	vård	av	bästa	kvalitet,	bemötas	respektfullt	av	professionella	och	stu-

denter som följer etiska koder och sekretess. Reellt kunna välja om och när studenter 
deltar. När studenterna har tid, stärker det ofta patienters nöjdhet med omhänder-
tagandet. Exempelvis visades i en uppföljning i en svensk primärvårdskontext att 
av 495 patienter som träffade en student vid sin konsultation, var 92 % nöjda. Både 
personliga och altruistiska skäl angavs. De flesta kunde tänka sig att träffa studenten 
igen, men i en tredjedel av fallen ville patienterna reservera sig utifrån vilken typ av 
hälsoproblem det handlade om. Patienter som tilldelas en ”lärarroll” upplevde detta 
som positivt i utvecklingen av studenternas yrkeskunskaper och som ”expert” på sitt 
tillstånd samt att vara en del av ett verkligt sammanhang. Patienter som vårdats på 
klinisk utbildningsavdelning angav en högre nivå av delaktighet i beslut om egen be-
handling i jämförelse med en kontrollgrupp. De var även mer nöjda med information 
avseende behov av hjälp i hemmet efter utskrivning och de upplevde att deras hemsi-
tuation beaktades i högre grad, samt att de överlag kände sig bättre informerade 
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Handledarens perspektiv på sitt dubbla uppdrag 
•	 att	genomföra	vårdarbete	på	uppdrag	av	verksamhetsledningen	och	samtidigt	hand-

leda studenter på uppdrag av lärosäten och andra adeptgrupper på egen eller andra 
verksamhetsledningars uppdrag.

Hälso- och sjukvårdsystemets perspektiv
•	 adepters	lärande	i	vården	är	viktigt	för	deras	anställningsbarhet,	av	betydelse	för	vår-

dens kompetensförsörjning. 

Vilka fler konstruktiva och icke konstruktiva perspektiv förekommer i relationen mellan upp-
draget att producera god och säker vård och att stödja lärande och handleda olika adeptgrupper?

Hälso- och sjukvårdens medarbetare och utbildning
Under den svenska hälso- och sjukvårdens långa historia har antalet yrkesgrupper ökat i antal, 
utbildningsnivåer höjts och antalet områden med krav på specialistkompetens ökat (tabell 1). 
Hur utbildningarna designats för att utveckla adepternas kompetens har förändrats över tid, 
mer eller mindre unikt för varje yrkesgrupp. Spännvidden har varierat från ett lärlingsyrke till 
legitimationsgrundande högskole-/universitetsutbildning. Över tid har teoretiskt vetenskapligt 
grundad kunskap fått allt större tonvikt i alla vårdutbildningar. Samtidigt har betydelsen av lä-
rande i autentiska vårdmiljöer betonats och kontinuerligt genomförts. De pedagogiska tillväga-
gångsätten i vil har förändrats över tid. Adepternas handledare har sannolikt utgått från egna 
erfarenheter av undervisning och/eller handledning, med begränsad kunskap om pedagogiska 
tillvägagångssätt och modeller. Handledarutbildningar är och har varit ett sätt att tillgodo se be-
hoven, men det når inte alla och har begränsad påverkan på verksamheters lärandemiljöer. Andra 
former för att stödja medarbetarnas förmåga att stödja, utmana och bedöma adepters lärande 
behöver synliggöras och utvecklas. 

Regelverket kring utlandsutbildade läkare och deras 
kompletteringsbehov 

Medborgarskap
Nordiska inklusive svenska läkare har automatisk rätt att bo och arbeta i Sverige. Läkare från 
eu/ees har rätt att vistas i Sverige och stanna om de har arbete. Läkare från länder som inte 
tillhör eu/ees (så kallat ”tredje land”) måste söka uppehållstillstånd via Migrationsverket.
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Tabell 1. Förteckning över utbildningar och VIL. Utbildningstjänstgöring inom vården reglerad 
av Socialstyrelsen (utj), Akademiska högskoleutbildningar (ahu), specialistutbildningar i 
samverkan akademi och vårdgivare, gymnasieutbildningar (gu), vuxenutbildningar (vu), 
yrkeshögskoleutbildningar (yh).

Yrkesutbildningar
(täcker inte alla utbildningar 
som har moment inom HoV )

Typ av 
 utbildning

Utbildningens 
 

omfattning
antal terminer

Utbildningsmoment 
inom HoS

VFU, APL, LIA 
för enskild student                

grund specialist
antal

veckor
antal

perioder

Arbetsterapeut AHU 6 Minst 4 10–14 5 

Audionom AHU 6 X 10–15 4–5

Barnmorska, AHU 6 ssk 3 15 4

Biomedicinska analytiker,  
laboratoriemedicin

AHU 6 13 +2 1 + dagar

Biomedicinska analytiker,  
klinisk fysiologi

AHU 6 20 4

Dietist AHU 6 7–8 1

Farmaceut AHU 10 2 20–22 1–2

Fysioterapeut AHU 6 21 5–7

Logoped AHU 8 12+

4+ 
1 kont över 
2 term på 
stud.mott

Läkare grundutbildning AHU 11 x Ca 50–70 Ca 18–25

  AT allmäntjänstgöring UTJ 3– 3,5 x kontinuerligt

  ST specialiseringstjänstgöring UTJ x Minst 10 
målstyrt kontinuerligt

Psykolog grund AHU 10 12–17 1

   PTP praktisk tjänstgöring  
   för psykologer UTJ 2 kontinuerligt

Röntgensjuksköterska AHU 6 24 5

Socionom (kurator) AHU 6 begränsat och inte obli-
gatoriskt HoS

Sjuksköterska grund AHU 6   x 21–36

     specialist AHU x 2–3 15–22

Tandhygienist AHU 6 8–9

Tandläkare grund AHU 10 x 2 
skolans kliniska träning 

    ST specialiseringstjänstgöring UTJ x 6–8 kontinuerligt

Undersköterska GU/ VU 6 x 15

20 4

3

Vårdadministratör/medicinsk 
sekreterare

YH (2)–4
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Språk
Arbete inom sjukvården inklusive journalskrivning får göras på svenska, norska eller danska. För 
övrigt krävs svenska på nivå c1 av alla läkare för att arbeta i svensk sjukvård, att detta uppfylls 
åvilar arbetsgivaren som har ansvar för att anställda har den kompetens som krävs. Dock är det 
vanligt att läkare utan specialistkompetens själv får lära sig svenska till en viss nivå, till -exem-
pel b2.

Läkarutbildning 
Svensk, dansk, engelsk och polsk (ändring pågår) läkarutbildning leder inte fram till legitimation 
och dessa läkare får söka svensk allmäntjänstgöring (at). Övriga utbildningar inom eu leder till 
legitimation och dessa läkare får inte gå at i Sverige. Det är mycket skiftande kvalitet på olika 
lärosätes läkarutbildning, i vissa fall även inom samma land, så det går inte att generellt uttala 
sig om hur bra utbildningen varit utifrån vilket eu-land läkaren kommer ifrån. Läkarutbild-
ningarnas kvalitet har också varierat över tid, varför även examenstidpunkten kan ha betydelse.

Legitimation 
Läkare med utbildning från Sverige, Danmark, Polen och uk får svensk legitimation genom att 
göra at-utbildning, som är 18–21 månader med regelrätt läkararbete under handledning. 

De nyutbildade från övriga eu-länder får svensk legitimation och kan söka och påbörja 
specialisttjänstgöring (st) direkt. Dessa har dock oftast mycket lite praktisk erfarenhet av -lä-
kararbete och behöver en längre tids introduktion. Detta leder ofta till svårigheter med att få 
anställning och att utföra arbetet utan intensiv handledning i början. 

Övriga läkare från eu-länder kan söka svensk legitimation när de uppfyller språkkravet 
på c1 nivå i svenska. Den som är utbildad utanför något eu/ees-land, men har fått legitimation 
i ett eu/ees-land och har arbetat som legitimerad i minst tre år i det landet kan söka svensk 
legitimation som om man är utbildad inom ett eu/ees-land. Dock måste läkaren fortfarande 
söka uppehållstillstånd genom Migrationsverket.

Läkare från tredje land kan få svensk legitimation via tre olika väger: 

1. Via Socialstyrelsen: Utbildningen granskas, läkaren lär sig svenska, gör ett 
kunskapsprov, går kurs i svenska författningar och gör praktisk tjänstgöring.

2. Via kompletterande utbildning: läkaren läser en kompletterande utbildning 
på universitet (Karolinska Institutet, Göteborgs universitet eller 
Linköpings universitet), därefter gör man at.

3. Läkaren läser den svenska läkarutbildningen och gör at-tjänstgöring.

Specialisttjänstgöring (ST)
Läkare med svensk legitimation genomför utbildning till specialist (st-utbildning) på minst 
5 år i blockanställning med handledning enligt Socialstyrelsen författning sosfs 2015:8. Så-
ledes måste en läkare med svensk läkarutbildning i normalfallet göra at och därefter st, och 
tiden från examen till specialist blir då minst (18+60) 78 månader. Inom de fl esta medicinska 
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specialiteter är kompetenskraven ungefär samma i Sverige som i andra länder och utbildningen 
är likartad, det vill säga 5 år från legitimation till specialist (minst 7,5 år till dubbelspecialist). 

Specialister från eu-länder får direkt sitt svenska specialistbevis och kan börja arbeta, det 
är upp till arbetsgivaren att bedöma om komplettering är nödvändig. Detta gäller även inom 
allmänmedicin även om specialistutbildningen i länderna utanför Norden är kortare än i -Sve-
rige, mellan 3–4 år. För läkare från länder utanför eu gäller att om läkaren har arbetat minst 
5 år inom sin specialitet, innan ankomst till Sverige kan minst ett års riktad komplettering vara 
tillräcklig för att läkaren kan fungera i sitt arbete vad gäller kraven på medicinsk kompetens. 
Läkare som kommer till Sverige från eu utan specialistutbildning och de från tredje land som 
inte uppfyller 5-årskravet måste genomföra en hel st-utbildning. Som nämnts ovan måste dock 
samtliga först få svensk legitimation från Socialstyrelsen och därtill krävs för alla att svenska 
språket behärskas på nivå c1.
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Case Region Jönköpings län (Case RJL)  
– ett exempel

Adepter i olika yrkesutbildningar, utbildningstjänstgöring (ptp-psykologer, at- och st-
läkare/-tandläkare) och utlandsutbildade med kompletterande utbildningsbehov deltar vid olika 
vårdenheter (ofta samma) för att nå de utbildnings-/lärandemål de har. Målen styr vilka kun-
skaper, färdigheter och förhållningssätt som de skall utveckla. Hur deras vårdpraktiker, lärande-
miljöer och olika stödjande lärandemetoder är utformade får betydelse för adepternas lärande. 

Med Case rjl vill vi beskriva hur lärandet med olika förutsättningar och stödjande funk-
tioner kan se ut i hälso- och sjukvårdens kontext. Först konkretiseras adepters lärande i vård-
praktiker. Därefter beskrivs de funktioner och infrastrukturer som bidrar till förutsättningarna 
för deras lärande. Den viktiga samverkan som ständigt pågår med lärosäten på olika nivåer kom-
mer inte att beskrivas här, då uppdraget fokuserar hälso- och sjukvården.

Avsnittet avslutas med ett utförligt exempel på organisering och genomförande av ut-
landsutbildade läkares lärande inom primärvården Bra Liv. Där har Nässjö utbildningscentrum 
(nuc) ett specifikt utbildningsuppdrag. I exemplet konkretiseras helheten av vårdpraktiken, 
lärandemiljön och hur olika typer av lärandemetoder individualiseras och anpassas till varje 
läkares lärprocess. I den sista delen beskrivs den påbörjade uppbyggnaden av ett program för 
nyanlända som ännu inte uppfyller villkoren för anställning.

Figur 2. Triangeln som illustrerar hur 
patientresultat, vårdens utformning och 
medarbetares professionella utveckling hänger 
i enskilda vårdpraktiker och där alla deltagare 
har en betydande roll (Batalden & Davidoff, 
2007)

Bättre resultat
för patienter/
populationer

Bättre
professionell

utveckling

Bättre system
och processer

Alla
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Regionens övergripande ledning
Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp har tillsatt ett utbildningsstrategiskt råd för att bereda 
och ge utrymme för utbildningsfrågor. I rådet ingår hälso- och sjukvårdsdirektören, personal-
direktören, verksamhetschefen för Futurum (Regionens enhet för forskning och utbildning), 
utvecklingsdirektören samt en representant för de fyra verksamhetsområdesdirektörerna. Rådet 
mottar ärenden och kommunicerar med sjukvårdens ledningsgrupp, ledning för studierektors-
organisationer, det samlade studentuppdraget och andra sammanhang som berör utbildning.

Sedan decennier har rjl utifrån en systemsyn praktiserat ledning och kontinuerlig kvalitetsut-
veckling som på olika sätt engagerar många medarbetare. Detta synsätt har format utvecklingen 
av ledning och samordning även av aktuella utbildningsuppdrag.

I Davidoffs och Bataldens triangel (figur 2) definieras kvalitetsutveckling som ”den kombine-
rade och oupphörliga ansträngningen av alla - hälso- och sjukvårdens professioner, patienter och 
deras familjer, forskarna, finansiärerna, planerarna och lärarna att genomföra de förändringar 
som leder till bättre resultat för patienterna (hälsa), bättre system och processer (vård) och bättre 
professionell utveckling (lärande)”. Vi betraktar adepternas lärande som en del av den professio-
nella utveckling som formas genom deras deltagande i enskilda vårdpraktiker. När vi fokuserar 
adepters verksamhetsintegrerad lärande i vårdpraktikerna har vi modifierat triangeln (figur 3).

Adepternas lärande sker i vårdpraktiker i samspel med handledare, andra medarbetar och pa-
tienter (figur 3). I diagnostiska professioner, där patienter som personer inte deltar, är det olika 
metoder som är i förgrunden. I vårdpraktikernas mikrosystem utförs avgränsat vårdarbete och 
adepterna deltar med handledare och andra medarbetare. Vårdpraktikerna och deras mikrosys-
tem stöttas och leds övergripande av mesosystemet, med linjeledningarnas vårdenhetschefer och 
verksamhetens hela ledning. I verksamhetens mesosystem finns också nyckelfunktioner som 
har speciellt samordnade och ledande ansvar för olika adeptgrupper, såsom vfu-ansvariga eller 
kontaktpersoner för aktuella studentgrupper, studierektorer/utbildningsansvariga för st-läkare 
och at-läkare. De stödjer och verkar för bra förutsättningar för adepters lärande. De får själva 
stöd och stimulans från och samverkar med personer i motsvarande funktioner från andra verk-
samheter. Det möjliggörs genom samordning i det övergripande makrosystemet. 

Varje enskild verksamhet och dess ledning ges förutsättningar för att samverka med ledningar 
för respektive verksamhetsområde. Verksamhetsområdena som har den övergripande ledningen, 
är centrala delar av makrosystemet. Inom rjl s makrosystem är också Futurum en stödfunktion 
med verksamhetsnära uppdrag och arbetssätt. Det innebär att Futurum för hela regionen sam-
ordnar och ger utvecklingsstöd åt flera av aktuella utbildningsuppdrag. Futurums medarbetare 
samspelar med och koordinerar mellan micro-meso-makrofunktioner och uppdrag. Futurum 
har motsvarande ansvar och funktion för klinisk forskning och biblioteksfunktioner. 
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Studenters och utbildningstjänstgörande medarbetares 
lärande och handledning 

Mikrosystemen, där adeptens lärande sker
Utifrån lärande-/utbildningsmål skall förutsättningar skapas i vårdpraktikerna, så att adepternas 
lärande blir så optimalt som möjligt. Det sker i mikrosystemen (figur 3) där adepter, patienter, 
handledare och andra medarbetare möts och samspelar. Handledarna har en central roll att 
samtidigt ansvara för adepternas lärande och för patienternas vård och säkerhet. Adepternas 
lärande sker när de inkluderas som aktiva deltagare i patientcentrerat arbete såväl som i andra 
arbetssituationer. Den tid adepterna deltar i ett arbetslag och hur inlemmade de blir i samman-
hanget, har då betydelse för utfallet av deras kunskapsutveckling. Deras lärande utvecklas också 
av att meningsfullt dela och resonera omkring erfarenheter med andra. Det bygger på tillräckligt 
förtroendefulla relationer inte bara med handledare utan också till andra i mikrosystemen. Var-
aktigheten i kontakterna mellan adepter och speciellt med handledaren är också av betydelse. 
Adepter förvärvar specifika färdigheter, genom att de instrueras i specifika moment och då tonas 
helheten i vårdsammanhanget ner. Enskilda adepters lärande process bör vara en ändamålenig 
mix av dessa olika former av lärande.

Figur 3 Systemperspektiv på 
adepters lärande i vården och de 
personer och sammanhang som 
stödjer och leder och sig emellan 
samverkar, för att skapa bra 
förutsättningar för adepterna 
lärande.
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Exempel på lärsituationer för några adeptgrupper

En student som läser laboratoriemedicin sitter bredvid sin handledare och de arbetar 
tillsammans igenom dagens patientprover/agarplattor. Studenten genomför avläsningen av 
agarplattorna och handledaren registrerar provresultaten i produktionsdatasystemet. Efter av-
läsningen bearbetar studenten proverna praktiskt medan handledaren finns inom räckhåll för 
frågor. Handledaren ställer under lärandesituationen frågor till adepten om den diagnostiska 
metoden, det medicinska område den täcker, de patienter som finns bakom och den biomedi-
cinska analytikerns roll i vårdprocessen.

En psykologstudent gör sin 15 veckor långa vfu under termin 6. Hen är placerad på barn-
habiliteringen och är på sin åttonde vecka. Tidigare har hen observerat när handledaren genom-
fört psykologiska tester med barn vid neuropsykiatriska utredningar och fått resonera om -ge-
nomförandet och resultaten som utmynnat i skriftliga bedömningar. Handledarens bedömning 
är att studenten nu är kompetent att själv genomföra ett av testen med en pojke. De tar tillsam-
mans emot föräldrarna och pojken, efter initialt klargörande av hur testerna skall genomföras, 
bekantar sig student med pojken, tar med honom in i testrummet och genomför testet som tar 
20 minuter. Föräldrarna och handledaren observerar hur de arbetar genom en envägspegel och 
handledaren förklarar för föräldrarna vad som sker. När familjen lämnat får studenten själv sätta 
sina ord på hur testningen fungerade och vilken bedömning hon gör utifrån resultaten.  Hand-
ledaren hjälper till med frågor för att fördjupa hens resonemang och ger återkoppling på hur 
hen samspelar med pojken. Studenten kommer att delta när föräldrarna får ta del av hela den 
neuropsykiatriska utredningen. Därför resonerar hen en stund tillsammans med handledaren 
om hur ett sådant samtal bör genomföras.

En ST-läkare inom anestesi intensivvård som är på sitt fjärde år i specialisttjänstgöringen, ber 
att själv få söva och övervaka ett barn som skall operera bort tonsillerna. Handledaren känner 
hens kompetens och omdöme, ger klartecken och är själv tillhands utanför operationsrummet. 
Arbetet löper initialt väl, men st-läkaren tillkallar handledaren då en blödning uppstår som gör 
att det är svårt att hålla fria luftvägar. Handledaren tar över arbete, beskriver hela tiden vad hen 
gör, resonerar med st-läkaren om vad som hände och ber hen att beskriva hur hen kan agera 
om en liknande situation uppstår. Sedan lämnar handledaren rummet och låter st-läkaren av-
sluta anestesin.

Exempel på utmaningar 

•	 Adepters	lärandemål	kan	vara	svåra	att	uppnå	i	vårdsituationerna	där	handledare	
känner sig tvungna att arrangera tidskrävande aktiviteter vid sidan om. 

•	 Handledaren	kan	känna	sig	ifrågasatta	på	arbetsplatsen	då	utbildningsuppdraget	 
tar tid. 

•	 Att	som	at- eller st-läkare ständigt vara ny på för dem nya vårdenheter ger varia-
tion i vilka patientgrupper de arbetar med. Men samtidigt försvårar det möjligheten 
att bli en fullt ut, medräknad och ansvarstagande medarbetare i vårdlagen. 
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•	 Det	arbetsuppgifter	som	st-läkare genomför kan vara alltför begränsade och ha 
otydlig progression i ansvar och komplexitet för att förväntad kompetens enlig målen 
skall nås. 

•	 En	handledare	drar	sig	för	att	låta	st-läkare genomföra operationer, då det riskerar 
att försämra verksamhetens data i det nationella kvalitetsregistret, både avseende 
tidsvariabler, operationsresultat och re-operationer. 

•	 Vid	organisatoriska	förändringar	tas	lite	hänsyn	till/beaktas	inte	konsekvenserna	för	
adepternas lärande, inom ramen för utbildningsuppdragen. 

•	 Ansvaret	för	att	skapa	förutsättningar	för	adepters	lärande	kräver	tid	och	enga-
gemang för handledarna, vilket inte alltid tas hänsyn till i schemaläggning och 
uppgiftsfördelning. st-läkares huvudhandledare har ett betydligt mer omfattande 
uppdrag. 

Mesosystemet, där verksamheten stödjer lärande och handledning 
På regionens kliniker och vårdcentraler, i mesosystemen (figur 3) finns nyckelfunktioner för olika 
utbildningsuppdrag: vfu-ansvarig för respektive profession samt utbildningsansvariga för at-
läkare och studierektorer för st-läkare inom respektive specialiteter. De ansvarar för att respek-
tive adeptgrupper kommer på rätt plats vid rätt tidpunkt, med rätt resurser. De stödjer handle-
dare och följer upp att lärandemål uppnås. Utvärdering och utveckling av kvalitet i lärandet och 
handledning samt bidrag till verksamhetens lärandemiljö, är centrala uppgifter. Bedömningar av 
adepters prestationer kan vfu-ansvarig genomföra tillsammans med lärare från lärosäten. Och 
st-studierektorer kan regelbundet arrangera så kallade specialistläkarkollegier med klinikens 
alla specialister, där varje st-läkares progression utvärderas utifrån målen för färdig specialist 
enligt givna ramar.

Personer i beskrivna nyckelfunktionerna bidrar (själva eller tillsammans med andra) med 
aktiviteter som utvecklar medarbetares kunskaper och förhållningssätt för god lärandemiljö och 
handledning. Styrdokument och traditioner ramar in deras ledning av uppdragen i verksamhe-
ten. De samarbetar med vfu-ansvariga respektive studierektorer i andra verksamheter. Över-
gripande stöd och ledning får de från Futurum, personalavdelningen (hr), respektive utbild-
ningsprogram och även från professionsföreningar. 

Exempel på stöd och initiativ i mesosystemen
På kliniker presenteras nya studenter på måndagsmötet, det protokollförs och är synligt på 
intranätet. Och på respektive avdelning finns foton på en whiteboard-tavla på studenterna till-
sammans med ordinarie medarbetare. För studenterna blir det uppenbart att det finns en plan 
och att de är välkomna.

I ett flertal verksamheter finns gemensamma introduktioner för aktuella adeptgrupper 
(även nyanställda). Där kan verksamhetschef medverka, deltagarna får information om klini-
kens arbetsområde, ingående yrkeskategorierna, pågående utvecklingsarbete och rundvisning. 
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Färdiga bildspel med presentationer, underlättar då det kan variera vilken/vilka professioner 
som håller i introduktionen. 

Regionen och avdelningen för omvårdnad vid Hälsohögskolan har i samverkan infört 
handledningsmodellen peer-learning, ”kamrat lärande”, för studenter i sjuksköterskeprogram-
met under termin 3 i vfu. Parallellt har uppdrag som adjungerade kliniska adjunkter och klinis-
ka adjunkter införts där dessa tillsammans med vfu-ansvariga finns som stöd för studenterna 
att nå sina lärandemål. Studenternas aktiviteter under vfu vilar på identifierade kärnkompe-
tenser där studenterna genom kamratlärande löser studieuppgifter under vfu. En lärandemiljö 
som uppmuntrar studenterna till reflektion, personlig utveckling, samarbete och där de stödjer 
varandra i mötet med den vårdsökande personen är utgångspunkten i modellen. 

På ett flertal kliniker har så kallade interprofessionella utbildningsprocesser eller utbild-
ningsråd etablerats som samlar vfu-ansvariga inom de professioner som har studenter i den 
enskilda verksamheten. Deras uppgift är att tillsammans tydliggöra utbildningsuppdraget samt 
säkerställa och utveckla kvalitet i den egna verksamhetens lärandemodeller och lärandemil-
jön. Kontinuerliga processdialoger med verksamhetens ledningsgrupp ”tvingar fram” utveck-
lingen, vilket upplevs positivt. Verksamhetschefen med sin ledning får härigenom överblick 
över verksamhetens utbildningsuppdrag för aktuella grupper. Processdialogerna innefattar vad 
det innebär tjänstemässigt och kompetensmässigt för medarbetare som är handledare, vfu-
ansvarig eller studierektor. Den särskilda ekonomiska ersättning som följer med studenternas 
vfu synliggörs i verksamheterna, vilket ökar legitimiteten för utbildningsuppdragen. Utbild-
ningsuppdragen integreras i verksamhetens planering och uppföljning. Kvalitet i adepternas 
lärande påverkar om kliniken/vårdcentralen betraktas som en attraktiv arbetsgivare av dem och 
kan underlätta rekrytering och kompetensförsörjningen. 

På en klinik genomförs interprofessionella studentmöten, inför vilka studenterna får skrift-
lig information om syfte, upplägg och ett patientfall som de kommer att arbeta med. Vid stu-
dentmötet som tar 2 timmar får studenterna bearbeta patientfallet i interprofessionella grupper 
och det avslutas med en diskussion om resultaten i storgrupp där handledarna ger återkoppling.

Studentschemat, som ligger på intranätet, synliggör hur många och vilka studenter som 
kommer till en enskild verksamhet varje vecka (figur 4). Studentschemat ger en överblick över 
omfattningen och fördelning av vfu, vilket göra att hänsyn kan tas till det i verksamhetshets-
planeringen. Det ger också möjligheter till att underlätta för studenters lärande mellan yrkes-
grupper och att samverka i olika lärsituationen i vårdpraktikerna. 
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Figur 4. Bild av adeptschema som används på kliniker och vårdcentraler för att tydliggöra när 
och vilka studentgrupper som är aktuella under en termin 

Exempel på utmaningar
•	 Att	vfu-ansvariga, studierektorer och utbildningsansvariga för at-läkare har till-

räcklig och avgränsad tid, att uppdragen är respekterat av medarbetare, förankrat och 
kommuniceras med verksamhetsledningar. 

•	 När	vfu-ansvarig eller studierektor utvecklar kompetens inom ramen för sitt upp-
drag, får de kunskaper och perspektiv som andra medarbetare i verksamheten inte har 
och värderar. Deras ledarställning kan vara otydlig och de kan ha svårt att få gehör för 
frågor som rör innehåll i deras uppdrag.

•	 Innehåll	och	omfattning	i	vfu regleras och formuleras från utbildningsprogrammen. 
Utifrån ett verksamhetsperspektiv kan det medföra krav som överensstämmer dåligt 
med vårdens praktik. De kan vara svåra att uppfylla utan att speciella och  
resurskrävande arrangemang genomförs.



25

Hälso- och sjukvårdens utbildningbildningsuppdrag

Makrosystemet bidrar med övergripande stöd och styrning
För att övergripande och enhetligt säkra kvalitet och utveckling av villkoren för aktuella adept-
gruppers lärande i vården har Futurum utvecklat nätverkande infrastrukturer i regionens 
makrosystem och mellan meso- och makrosystem (figur 5). I nätverken samverkar personer 
i nyckelfunktioner kontinuerligt och målinriktat. Förutsättningarna för denna samverkan är 
att deltagarna lär känna varandra, förstår och respekterar likheter och skillnader i varandras 
uppdrag. Därigenom byggs sådant förtroende att alla är villiga att dela och kritiskt värdera 
strukturer, genomföranden och kunskapsbaser för att kunna stödja och utmana varandra. De 
uppmuntras att dela och utveckla grundläggande principer för lärande i vårdarbetet, former för 
adepternas introduktion, etiska spelregler och villkor för medarbetare att kombinera vårdarbete 
med handledningsuppdrag. Däri ingår också it-baserat stöd och tillvägagångssätt för spridning 
av information samt utvärdering och uppföljning. Skillnader i angreppssätt handlar framförallt 
om professionernas olika kompetens och hur lärande arrangeras i vårdpraktiker för att uppnå 
kompetenserna. Längden på de perioder olika adeptgrupper deltar i vården och på vilken utbild-
ningsnivå de befinner sig varierar också.
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Figur 5 Futurums verksamhetsnära funktion 
med infrastrukturer för samordning och 
utvecklingsstöd i utbildningsuppdrag i 
samverkan med verksamhetsområdesledningar

Futurum har tre nätverkande infrastrukturer: vfu som omfattar 17 professioners utbildningar 
(audionomer, arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker laboratoriemedicin och klinisk fysio-
logi, dietister, farmaceuter, fysioterapeuter, logopeder, läkare, psykologer, röntgensjuksköterskor, 
sjuksköterskor grund och specialist, socionomer tandhygienister, undersköterskor, vårdadminis-
trationer), at-läkare och st-läkare med en eller flera studierektorer i varje specialitet. Nätver-
ken har regelbundna möten där de tar upp gemensamma och specifika behov. Olika uppdrag 
fördelas och de bildar arbetsgrupper för att bearbeta gemensamma frågor. De har professionellt 
administrativt stöd. De följer och återkopplar vad som sker på olika nationella och internatio-
nella arenor. Nätverkandet är resurssparande, och bidrar till gemensamma synsätt, hållning med 
respekt för olikheter och minskar risken för konkurrens. Deltagarna kan också agera förebilder 
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för interprofessionell samverkan genom sitt förhållningssätt. Och det är i förlängningen värde-
fullt för samverkan mellan verksamheter även i patientarbetet. 

Exempel på övergripande stöd och initiativ i sjukvårdssystemet
Regionalt övergripande vfu ansvariga i sju professionsutbildningar med små adeptgrupper 
inom vfu, har tillsammans utvecklat patient-case som omfattar aktuella professioners arbets-
områden. Vid ett seminarium arbetar adepter och deras handledare interprofessionellt med ett 
case. Det lett till ökad förståelse var varandra kompetens och roller för både adepter och hand-
ledare. 

Ett årligt så kallat ”Novemberseminarium”, vars syfte är att stärka pedagogisk kompetens 
samsyn och nätverkande. Det genomförs av nätverket för regionalt övergripande vfu-ansvari-
ga.och samlar upp till 200 personer med olika uppdrag relaterat vfu. 

 Ett traineeprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor är under utveckling. 
 Ett samlat utbildningskoncept för de generella a- och b-målen som är obligatoriska för 

st-läkare inom alla specialiteter. Det håller på att etableras av det regionala studierektorsnät-
verket och omfattar 21 dagar över två år.

Ett koncept för utvärdering och utveckling av st-handledares handledarkompetens där 
st- handledarna i en verksamhet genomför självvärdering samt utvärderas av alla st-läkare, 
håller på att implementeras. Konceptet innebär att det sammanställda resultatet återkopplas till 
respektive handledare i en inramad dialog tillsammans med en moderator och två ST-läkare. 
Konceptet som är vetenskaplig förankrat, ger inte bara en utvärdering utan bidrar också till 
kunskaper om handledningsprocessen samt stärker dialoger och samverkan omkring lärande i 
vårdpraktiker i de aktuella lärandemiljöerna. 

Översyn och samordning av specialistutbildningar för sjuksköterskor pågår i samverkan 
mellan de tre lärosätena respektive hälso och sjukvården inom Sydöstra hälso- och sjukvårdsre-
gionen.

Exempel på utmaningar 
•	 Att	tillräcklig	bra	kunna	verka	för	att	olika	adeptgruppers	lärande	är	integrerat	och	

angeläget i vårdens verksamheter och genomförs med kvalitet oavsett arbetsbelast-
ning i vårdpraktikerna. 

•	 Att	utbildningsuppdraget	inte	kommer	”längst	ner	på	dagordningen”	för	verksam-
hetsledningar och verksamhetsområdesledningar. 

•	 Att	nyckelpersoner	som	skall	arbeta	med	pedagogiskt	stöd	och	utveckling	verkligen	
gör det och inte fastnar i administrativa uppgifter. 

•	 Studierektorernas	möjligheter	att	i	sina	ofta	hårt	pressade	verksamheter	och	i	kon-
takt med verksamhetsledningar hävda behov för bra kvalitet i st-tjänstgöringen. 

•	 Komplexitet	och	platsbrist	för	st-läkarnas sidoutbildningar. 



27

Hälso- och sjukvårdens utbildningbildningsuppdrag

Utlandsutbildande läkares lärande och handledning
Detta avsnitt beskriver hur Primärvården Bra Liv har utvecklat och genomfört ett koncept för 
rekrytering och utbildning av läkare, utbildade i andra länder. Även om konceptets syfte var att 
effektivisera rekryteringsinsatserna i primärvården, är Bra Livs utbildningsprogram, med för-
stärkt handledning i kliniskt patientarbete, undervisning i språk och medicinska ämnen samt 
kompetensvärdering initialt i läkarens anställning, tillämpbart mer generellt för utlandsutbil-
dande med vårdutbildningar. 

Avsnittet beskriver utbildningsprogrammet innehåll utifrån ett integrations-, kompetens- 
och ett kompetensförsörjningsperspektiv. Det överordnade målet är att utbildningsprogrammet 
ska genomföras i samklang med Bra Livs värdegrund, med ”omtanke, helhetssyn och kvalitet, 
om patienter, personal, läkaren och dennes familj”. Programmet ska genomsyras av respekt för 
de nyanlända läkarna och deras familjer, som gör denna drastiska förändring i livet, och som 
kommer att hjälpa vårt hälso- och sjukvårdsystem i framtiden. Inledningsvis beskrivs Nässjö 
utbildningscentrum (nuc) en offentligt finansierad vårdcentral i förvaltningen Bra Liv.

Nässjö utbildningscentrum
Nässjö vårdcentral har cirka 13 000 listade patienter. I många år har man haft stora läkarbe-
manningsproblem som lösts genom tre till fyra hyrläkarlinjer och enstaka fast anställda specia-
listläkare. Situationen var så illa att vårdcentralen inte varken tilldelades at-läkare eller kunde 
rekrytera st-läkare på grund av bristfällig handledning. Ekonomin var dålig sedan tio år, något 
som många andra av Bra Livs vårdcentraler också brottades med. Då gjordes i Bra Liv en ut-
landsrekrytering via bemanningsföretag av tio eu-läkare till flera vårdcentraler, de flesta loka-
liserade i glesbygd som i flera fall hade låg handledningskapacitet. Detta var bakgrunden till 
starten av nuc 2013.

Skäggetorps vårdcentral i Linköping, som redan hade varit verksam i flera år med goda 
resultat, blev en inspirationskälla. Det var uppenbart från början att ett problem skulle bli att 
rekrytera tillräckligt många lärare, det vill säga erfarna specialister i allmänmedicin, som redan 
arbetade inom Bra Livs vårdcentraler, som önskade och hade möjlighet att avsätta arbetsdagar 
som lärare. 
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Figur 6. Systemen som ger förutsättningar 
för läkarnas lärande och utveckling. Centralt, 
NUC där läkarna tre dagar i veckan genomför 
patientarbete med stöd och bedömning av 
handledare/lärare. Det arrangeras och leds av 
IOBL. Varje vårdcentral därrespektive adept har 
sin provanställning och där de en dag i veckan 
genomför motsvarande patientarbete under 
handledning. Läkarna byter arbetsplatser och 
handledare och ledningar vid NUC och övriga 
vårdcentraler samordnar arbetssätt, följer och 
bedömer adepterna utveckling. I makrosystemet 
stödjer och leder Bra Livs ledning och 
studierektorer övergripande förutsättningarna för 
utlandsrekryterade läkares utbildning.

Terminerna fastställdes till cirka 1 september till 15 december och 1 februari till 20 maj. Adep-
ternas provanställning påbörjas och de blir introducerade på sina vårdcentraler. Under ett par 
veckor ser de hur patientfl öden ser ut, bekantar sig med olika personalkategoriers arbetsområden 
och lär sig grunderna i de it-system som blir aktuella att använda. De blir tilldelade en hand-
ledare för sin kompletteringsutbildning och hinner knyta an till vederbörande. Därefter börjar 
de terminen på nuc. Inför terminsstarten på nuc hålls ett informationsmöte dit adepterna, 
deras verksamhetschefer och handledare bjuds in. Alla behöver känna till arbetsmetoderna och 
hur utvärderingarna går till. Vid behov kan handledarna komma på studiebesök på nuc och få 
inspiration och stöd. Det eftersträvas kontakt mellan nuc och handledare under tiden på nuc.

Under terminen är adepterna på nuc måndag, tisdag och torsdag och har mottagning. 
Onsdag är de på hemvårdcentralen, där de har patienter enligt samma riktlinjer som på nuc 
och har handledning. Fredag deltar de i fredagsseminarier och språkutbildning, som beskrivs 
senare (figur 6).

Lokalerna 
nuc är lokaliserad i en korridor som delas med sjukgymnaster/arbetsterapeuter och ligger en 
våning under vårdcentralens ordinarie läkarmottagning. Det fi nns plats för sex adepter som har 
var sin expedition med skrivbord, dator, brits och handfat. Mitt i enheten ligger ”utbildningstor-
get”, en lite större lokal, med tre enkla datorplatser och ett runt bord med nio stolar (bild 1). Här 
håller lärarna till och här sker morgon- och eftermiddagsmöten runt bordet. Det fi nns också ett 
litet rum för mottagningssjuksköterskan (mott.msk) och ett fi ka/lunchrum som delas med 
kollegor på rehabiliteringen. 
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Bild 1. Utbildningstorgets arrangemang har betydelse för lärandemiljön för de sex adepter, lärare 
och mottagningssköterska.

Patienterna 
Patienterna ”lånas” från vårdcentralens listor. Inför varje termin bestämmer verksamhetschefen 
vilka läkarlistor som ska delas med nuc. Patienterna får en broschyr antingen med kallelsen 
eller i receptionen där de informeras om att de kommer att träffa en läkare som får handledning 
av en erfaren distriktsläkare och att besöket därför tar längre tid. mott.msk letar passande 
patienter i bokningslistorna på vårdcentralen och övriga bokas via telefonsköterskorna som har 
instruktion om vilka kategorier patienter som kan bokas till vilka adepter. Detta genom så kall-
lade bokningsriktlinjer (bilaga 3), där ökande svårighetsgrad av patientbesök är definierade, och 
i tidböckerna står det angiven hur långt just denna läkare har kommit i sin utveckling. Detta 
hjälper också hemvårdcentralen att boka in rätt patienter till onsdagarna. mott.msk bistår 
läkarna med vanliga sjuksköterskeuppgifter, exempelvis ekg-undersökning, assistans vid ope-
rationer och omläggningar samt bokar återbesök. mott.msk håller kontinuerligt överblick 
över vilka patienter som bokas av andra och kan flytta patienter mellan läkarnas tidböcker för 
att optimera lärandemomenten. Det gäller hela tiden att maximera lärandet för alla så att inte 
en adept få göra tre rektoskopier och de andra ingen. 

Lärarna 
På utbildningstorget finns två lärare, erfarna distriktsläkare med lång erfarenhet av handledning, 
som inte har andra arbetsuppgifter på nuc än att vara just lärare. De arbetar i olika omfattning 
från en dag varannan vecka till två dagar per vecka, planerade enligt deras önskemål. Några har 
ordinarie arbete på vårdcentralen övriga dagar, andra är pensionerade och arbetar som seniorer. 
I början av terminen medbedömer lärarna alla patienter och i takt med att adeptens kompetens 
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utvecklas övergår handledningen i kollegiala diskussioner om handläggningen av patienterna 
och lärarna uppmanar till ökad självständighet. Adepterna måste förankra handläggningen av 
alla patienter med en lärare och det kontrolleras att ingen patient har handlagts utan lärarmed-
verkan, för att optimera möjlighet för lärande. Kanske handläggs patienten medicinskt kor-
rekt, men att diskutera hur en sådan patient handläggs enligt lokala riktlinjer, som troligen är 
annorlunda än i adeptens hemland blir ett lärandetillfälle. Någon form av lärarmedverkan har 
patienterna blivit lovade och är av betydelse för patientsäkerheten (bilaga 4) 

Även mott.msk har status som lärare vars position är central. Dels har hen hand om 
planeringen av det dagliga patientarbetet, dels ser hen adeptens lärande och välbefinnande varje 
dag. Hen representerar personalgruppen i sin helhet och märker tecken till beteende som inte 
accepteras i modern svensk sjukvård eller arbetsliv, förknippade med föreställningar om kulturer, 
hierarkier eller könsroller. Att snabbt upptäcka och försöka förändra den typen av agerande är 
avgörande för om adeptens integrering ska lyckas i framtiden. Därför måste mott.msk vara 
en erfaren person med stark integritet, mod och kommunikationsförmåga. Det är också viktigt 
att hen har en stark förankring i personalgruppen. Hen behöver vara trygg i de vanliga arbets-
rutinerna på vårdcentralen och känna till hur olika läkarteam bokar och handlägger patienterna. 
Hen ska kunna ge återkoppling till sina kollegor på bokningar och kunna göra korrigeringar 
på ett smidigt sätt. Ofta hjälper hen till och bokar in patienter från telefonmottagningen eller 
väntelistorna. Således deltar hen i vårdcentralens egna möten, både morgonmöten och arbets-
platsträffar.

En arbetsdag 
Varje dag börjar med ett morgonmöte, där de sex adepterna, de två lärarna och msk sitter runt 
bordet på utbildningstorget. Dagen planeras utifrån vilka patienter som är inbokade och frågor 
ställs om deras handläggning. Det finns då tillfälle att diskutera medicinska eller andra frågor 
som alla har nytta av. Det bestäms vem som ska ha lärare med vid mötet med patienten, exempel-
vis vid en operation eller något annat som är nytt, eller om det ska göras sitt-in. På måndagarna 
berättas om vad gruppen har lärt på fredagsseminariet. Ibland visas detaljer i journalsystemet 
med hjälp av projektorn som alltid finns till hands. På eftermiddagen avslutas dagen likaledes 
med ett möte, där alla får berätta något nytt som de har lärt under dagen. Allas delaktighet upp-
muntras och svenska språket tränas. Ofta skrivs svåra ord på whiteboard-tavlan. Lärarna har lärt 
sig vilka ord och uttryck som ibland skapar problem och kan underlätta adepternas förståelse av 
just dessa. Adepterna beskriver ofta med glädje och förtjusning hur mycket de har lärt sig just 
i dag. Att lära sig genom att utföra det arbete som varit en dröm och samtidigt få kontakt med 
patienterna och göra nytta för dem är både effektivt och  maximalt i lärandet. Under pauser i da-
gens arbete kan adepterna läsa på guidelines eller komma till utbildningstorget och tillexempel 
träna på att suturera i tvättsvampar. Det finns också medicinsk litteratur att läsa.

I tidboken är patienterna bokade med lite tidsförskjutning så att inte alla ska ha lärarnas 
hjälp samtidigt. Adepten hämtar sin patient i väntrummet (hur tilltalar man i Sverige en patient, 
tar man i hand, presenterar sig?) tar anamnes och undersöker. Adepten letar fram information 
om det aktuella tillståndet i de lokala Faktadokument för att sedan söka upp lärarna på ut-
bildningstorget för återkoppling. Där framläggs fallen och differentialdiagnoser diskuteras och 
många gånger får adepten gå tillbaka till patienten och komplettera anamnesen. Adepten kan 
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ha missat att fråga efter patientens förväntningar, föreställningar och farhågor. Vid behov går 
läraren också in i behandlingsrummet och gör en bedömning av situationen, reder ut eventuella 
språkförbistringar och förtydligar. Ibland börjar läraren om från början och adepten får se hur 
en erfaren kollega genomför konsultationen. Så ofta som möjligt görs medsittningar då läraren 
är med under hela konsultationen. Detta är nödvändigt när adepten ska göra helt nya moment 
och procedurer, exempelvis små operationer eller rektoskopi. 

Om det beslutas om provtagning, röntgenundersökning eller andra åtgärder handläggs 
detta på samma sätt som för patienter som går på den vanliga mottagningen.  I förekommande 
fall involveras undersköterskor eller sjuksköterskor med specialfunktion, exempelvis diabetes-
sjuksköterska från den ordinarie mottagningen. Däremot involveras patientens sedvanliga lä-
kare inte vid besöket på nuc. Lärarna handleder inte ordinarie adepter på Nässjö vårdcentral 
och inte heller i patientärenden från adepternas hemvårdcentraler.

Journalen
När patientmötet är klart ska adepten skriva journalen för hand och visa för läraren. Journal-
skrivning är en utmaning genom att svenska journaler är mera detaljerade än i andra länder 
vilket gör det ännu mer krävande när adepterna inte fullt ut behärskar svenska språket. Både 
journalens form och det språkliga innehållet granskas tillsammans med läraren och först däref-
ter dikterar adepten journalanteckningen. Detta moment kan vara mycket svårt och ibland har 
lärare fått sitta bredvid och stötta när de första diktaten görs. Efter att journalerna är skrivna gås 
de och provsvaren igenom med en lärare innan signering.

Två vårdadministratörer har huvudansvaret för journalskrivning och annat arbete från nuc. 
De har personlig kontakt med adepterna och kan ge direkt återkoppling vid problem med dik-
tering, remisskrivning eller liknande. Journalerna från nuc prioriteras så att de kan kontrolläsas 
och signeras snabbt, gärna samma dag, med den lärare som varit med att bedöma patienten.

Förtydligande av lärmiljön
Varje adept har fyra bokade patienter dagligen i början med enkla besöksorsaker exempelvis 
typiska hudförändringar, enkla infektioner och lättare skador. Senare ökas det till fem bokade 
patienter per dag med mer komplicerade fall. Det går mycket tid åt allt runt omkring, alla 
system omkring bokning, journaler, provtagning, remittering med mera. Allting tar lång tid på 
grund av ovana och språksvårigheter. Dessutom måste det också byggas upp ett förtroende och 
en trygghet i gruppen, där adepterna ofta är osäkra och hämmade i situationen. Att som erfaren 
läkare i sitt hemland behöva börja om från grunden är för de flesta väldigt påfrestande och ib-
land förknippad med skamkänslor. Det måste finnas tid och rum för att lära känna varandra och 
skratta över alla tokigheter som uppstår. Det är förutsättningen för att läkarna vågar fråga när de 
inte kan hantera medicinska frågor och visa sina bristfälliga kunskaper. Det är en grundläggande 
förutsättning för patientsäkerhet, att våga fråga när man inte känner sig säker. Många kommer 
från auktoritära system, där okunskap döljs där adepten är väl medveten om vad som står på spel 
för egen och familjens del, om ett misslyckande sker. Därför kan adepten i en ny miljö vara ännu 
mera benägen att chansa i stället för att fråga.

Det finns andra skäl till att inte öka patientantalet. När sex adepter har fem patienter var-
dera, blir det totalt 30 patienter per dag som de två lärarna och mott.ssk. ska vara delaktiga 
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i hur de handläggs av adepterna. Mot slutet av terminen är det ganska komplicerade multisjuka 
patienter med många läkemedel som bokas. Då blir det en intensiv verksamhet och helst ska 
läraren hinna göra medsittningar också. 

Fikarummet används flitigt till samtal av alla de slag om kultur och anpassning och svårig-
heterna i samband med att byta land. Vi har haft kräftskiva, julbord och våffelbak, knytkalas 
och firat födelsedagar, bröllop och barnafödslar. Vi pratar om barnböcker, husköp och byte till 
vinterdäck. Under terminen ingår studiebesök till stadshotellets lunchrestaurang för att se vad 
Svensson menar när hen säger att hen äter ”husmanskost”.

Fler lärandemetoder
Under terminen på nuc anordnas två utbildningstillfällen i Hjärtlungräddning. Sjuksköter-
skor med specialfunktion informerar om rutiner kring astma/kol, diabetes, rehabiliteringssam-
ordnare med mera. Det arrangeras instrumentgenomgång av ortoskop, ögon-/öronmikroskop, 
tympanometer, rectoskopiutrustning med mera. Under nucs första termin försökte vi träna 
i patientcentrerad konsultation med undervisningsmetoder från konsultationskurser med vi-
deoinspelning av patientrollspel. Det visade sig vara för hög ambitionsnivå och fungerade inte. 
Adepterna kände sig inte tillräckligt trygga till att exponera sig på detta sätt så tidigt i integra-
tionsprocessen.

Kvalitetssäkring, bedömning och utvärdering
Mott.ssk gör kvalitetsgranskning genom att läsa igenom samtliga journaler och värdera om 
handläggning och uppföljningsplanering verkar vara korrekt och då registreras också vilka pa-
tienttyper varje adept har haft. Detta protokoll lämnas vid terminens slut till hemvårdcentralens 
verksamhetschef och handledaren för att underlätta fortsatt utbildning och planering (Bilaga 6).

Lärarna inklusive msk skriver loggbok över varje adept, där relevanta händelser beskrivs, 
vad som hände, vad som gjordes bra och vilka förbättringsmöjligheter som ses. Endast lärar-
gruppen har tillgång till detta material, men dokumentationen är viktigt för att följa varje adep-
ters utveckling och kunna identifiera problem tidigt och åtgärda dessa. Vid allvarligare tecken 
till problem tas kontakt med hemvårdcentralen för diskussion.

Efter cirka två månader samlas alla lärare inklusive msk, ansvarig läkare och läkarstrategen 
till lärarmöte. Där görs en strukturerad värdering av varje adept och betyg sätts inom definie-
rade områden på en skala från 1 till 5. De områdena som bedöms är: medicinsk kompetens, 
patientkontakt, samarbetsförmåga, social kompetens, journalföring, följer arbetstider, språk och 
generell kompetens. Adepterna vet från början att detta sker och att de måste uppnå minst tre 
på alla parametrar för att få en tillsvidareanställning. Lärargruppen förhandlar sig fram till kon-
sensus där alla kommer till tals. Kommentarer och råd formuleras som ska hjälpa adepten att 
förstå bedömningen och komma vidare i sin utveckling. Resultatet återförs till adepten muntligt 
och skriftligt och även till verksamhetschef och handledare. Om det sätts betyg under tre och 
det befaras fortsatta problem arrangeras ett formellt möte där läkarstrategen och verksamhets-
chefen deltar och som protokollförs. Ytterligare ett lärarmöte hålls innan terminens slut med 
samma procedur och det bedöms då om lärargruppen rekommenderar fortsatt anställning och 
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en plan för kompletteringsutbildning skrivs. Detta blir ett hjälpmedel för verksamhetschef och 
handledare på hemvårdcentralen framöver.

Varje termin utvärderas verksamheten på nuc genom frågeformulär som patienter, adepter och 
verksamhetscheferna besvarar.

Patienterna: Under två veckor varje termin delas enkäter ut till patienterna i receptionen, där 
de tillfrågas om hur besöket har varit. Vad var besöksorsaken, förstod man varandra, hur nöjd 
är man med besöket och önskar man blir uppringd angående besöket. Generellt är patienterna 
mycket nöjda och lämnar ofta uppskattande kommentarer till läkarna, såsom: ”Den bästa dok-
tor jag har träffat!” och ” Denna läkare måste ni behålla!” Det är förvånande få som har upplevt 
problem att förstå varandra.

Adepterna: Efter varje termin skickas en web-enkät till adepterna, som besvaras anonymt. 
Svarsfrekvensen är cirka 80 %. Frågorna beträffande stödet och handledningen från lärarna, 
feedbacken, kompetensvärderingen och upplägget med ökande svårighetsgrad enligt boknings-
riktlinjerna besvaras av i princip alla med alternativen ”mycket bra” eller ”utmärkt”. I början var 
det viss kritik av upplägget med morgonmöten, men de senare terminerna har kritiken tystnat 
efter att vi aktivt har arbetat med att fylla mötena med meningsfullt innehåll. Alla anger att 
möjligheten för reflektion över skillnaderna i sjukvård mellan Sverige och deras hemländer va-
rit till stor nytta för dem. Verksamhetscheferna: Efter de första tre terminerna fick de berörda 
verksamhetscheferna utvärdera nuc genom en enkät. Samtliga chefer svarade att de var mycket 
nöjda och att de inte hade haft kapacitet att på egen hand handleda in sina läkare inom sin 
verksamhet 

Utmaningar och problem

Motivera och legitimera projektet. 
När nuc skulle startas gjordes det en stor insats för att motivera övrig personal och kollegor 
på Nässjö vårdcentral. Många var trötta och hade svår att tro att detta skulle kunna leda till en 
förbättring av situationen. Det fanns en rädsla för att patienterna skulle lämna vårdcentralen 
och lista sig på privata vårdcentraler. Dessutom krävdes en del omflyttningar och några fick nya 
arbetsuppgifter. Det visade sig snart att patienterna uppskattade nuc. De fick möta läkare som 
hade gott om tid och det kändes tryggt att få träffa två läkare. nuc tog också många patientbe-
sök, cirka 550 per termin, vilket avlastade vårdcentralens övriga läkare och snart kunde hyrlä-
karlinjer börja avvecklas. Det berodde också på att bland första kullen på nuc var det tre läkare 
som gick till Nässjö vårdcentral och dessa kunde snabbt göra stor skillnad i produktiviteten. En 
av dessa är nu medicinsk rådgivare åt verksamhetschefen.
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Att tillsätta handledare/lärare 
Det är svårt att rekrytera läkare till läraruppgifterna bland de distriktsläkare som är i vanligt 
mottagningsarbete på grund av deras stora arbetsbelastning. För de enstaka läkare som har gjort 
det har det varit en källa till ny energi och ett andrum i arbetet. Dock krävs det att de befrias 
från en del av sina ordinarie arbetsuppgifter, så det inte bara läggs på. De flesta lärarna är äldre 
läkare som annars hade gått i pension. Bra Liv har låtit detta vara en del i ett ”senior-paket” där 
distriktsläkare har skjutit upp sin pensionsavgång genom att några år vara lärare några dagar per 
vecka på nuc och/eller i mobilt lärarteam. Den stora erfarenhet som kommer adepterna till del 
på detta sätt är ovärderlig: Men kunskap är färskvara och efter ett till två år utan egen klinisk 
verksamhet upplever seniorerna att deras kunskap blir ringrostig. Det blir allt svårare för dem 
att hålla sig uppdaterade inte minst vad gäller datorsystem och medicinska nyheter/guidelines. 
Efter åtta terminers verksamhet på nuc är lärarrekryteringen fortfarande en utmaning.

Att tydliggöra pedagogiken 
För vissa adepter har det gått bra i början av terminen, men svårigheter har uppstått när lärarna 
har försökt få vederbörande att själv ta större ansvar och fatta självständiga beslut. En adept ut-
tryckte stort missnöje med lärarnas kompetens därför ”de frågade mig vad jag tyckte och trodde 
om patientfallet, och det ska de ju veta!” Adepten som kom från ett starkt auktoritärt system var 
van vid att fråga professorn och inte själv förväntades ha meningar eller förslag. Detta förhåll-
ningssätt är inte förenligt med handledning i Sverige och självständigt läkararbete och tyvärr 
gick det inte att förändra, varför vederbörande fick sluta. Behovet av att tydliggöra kravet på 
utveckling inom detta område tydliggjordes genom att en arbetsbeskrivning formulerades med 
en beskrivning av den pedagogiska metod som tillämpas på nuc (bilaga 6).

Adepternas olika bakgrund och behov 
Läkare med utländsk utbildning är en mångfacetterad grupp av människor med mycket olika 
bakgrund. Många har trauman med sig, antigen för egen del eller i sin familjehistoria. Det är 
lätt att tro att dessa är bearbetade och att det inte ska ha någon betydelse och att mentala spö-
ken kan hållas i styr. Men att byta land och börja om från början i sitt arbetsliv är påfrestande 
och utmanar den jämnvikt som individen har byggt upp. Många känner en maktlöshet och stor 
saknad till sina nära som är kvar i hemlandet och tvivel uppstår om rätt beslut är fattat. En del 
kan uppvisa tecken på depression i medicinsk bemärkelse. Yngre adepter kan vara vilsna i brist 
på nära äldre vuxna att söka stöd hos. Läraren måste vara beredd på att möta sådana reaktioner 
och behov. Mott.ssk. som är närvarande alla dagar på nuc har fått torka många tårar.

Brist på förebilder 
Under läkarutbildningen i Sverige ingår verksamhetsintegrerat lärande som en väsentlig del, 
vilket det inte gör utanför Norden. Således kan en legitimerad läkare vara helt utan kunskap om 
hur ett vanligt patientmöte går till, om egen erfarenhet (oftast som barn) som patient undantas. 
Det kan också gälla eu-läkarspecialister som inte har arbetat i egen mottagning i primärvården. 
Dessa läkare behöver, precis som en ny adept under vfu, gå bredvid andra läkare på mottagning 
i stor omfattning, helst flera olika läkare och under veckor till månader. Detta för att bekanta sig 
med arbetssättet och skaffa sig förebilder, någon att härma, under processen med att skapa sig 
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en egen stil. Detta behov kan inte uppfyllas på nuc, men på en vanligt arbetande vårdcentral. I 
vissa fall kan adepten gå bredvid en av lärarna på dennes vanliga arbetsplats under lovperioden 
mellan terminerna på nuc.

Genus och gränser 
För många adepter är det gåtfullt hur de ska bete sig mellan könen och mellan olika nivåer i ar-
betsplatsens hierarkier, vilket behöver lyftas upp till ytan och benämnas i en trygg miljö. Sådana 
regler är djupt förankrade hos alla i samma kultur, men skiljer sig mellan länder och de måste 
uppmärksammas och vid behov läras om. Det har funnits adepter som inte fått återkoppling på 
sina beteenden som inte är accepterade i Sverige, exempelvis att kindpussa sjuksköterskor och 
det är viktigt att de får veta det. Att förstå att även om många kramas när de möts, kräver det 
”tillstånd”. Vi tränar manliga läkare i att passera genom dörrar som hålls öppna av kvinnor. Och 
att inte resa sig upp när en person av högre ”rang” kommer in i rummet. Denna typ av återkopp-
ling upplevs av många svenskar som pinsam och ges därför inte, även i situationer där det enligt 
arbetsmiljölagen är krav på det. Adepten löper stor risk att dömas ut i personalgruppen om inte 
hen lär sig dessa regler och då har vi svikit hen.

Bristande kompetens 
Trots att urvalet av adepter är noggrant granskade, provanställs ändå adepter som visar sig ha 
bristande medicinska kunskaper. Detta kan vara svårt att bedöma i början av terminen, särskilt 
som det i dessa fall ofta är språkliga brister också. Patientsäkerheten måste alltid vara i främsta 
rummet, och det ställer stora krav på lärarna att kontrollera den medicinska kvaliteten samtidigt 
som kompetensen testas för att kunna göra en rättvis bedömning. Bristerna ska identifieras och 
det ska värderas om och hur dessa ska kunna kompenseras inom ramen för det upplägg som 
gäller just den adepten. Om inte ska anställningen omvärderas och eventuella åtgärder inför ett 
avslut vidtas. 

Att ge och ta återkoppling
Det finns stora skillnader mellan länder i sättet att ge återkoppling på och svensk kultur på 
detta område är väl känd för sin otydlighet och ambivalens. Många adepter har levt i tron att 
de gjort rätt, men i själva verket inte förstått att återkopplingen som gavs innefattade ett luddigt 
besked om att göra annorlunda. När det dessutom finns språksvårigheter är det inte konstigt att 
utländska adepter upplever frustration och blir osäkra. De svenska kollegorna upplever irritation 
därför de tycker att de har gett återkoppling, som inte blir hörsammat. Å andra sidan är det i 
vissa kulturer känsligt med kritik och man kan på grund av stolthet inte acceptera denna. Det 
arbetas på nuc mycket med att prata om återkoppling och avdramatisera denna. Detta sker ge-
nom gemensamma sociala aktiviteter, med fikastunder och glada skratt, där lärarna berättar om 
egna tillkortakommanden och misstag, och en avspänd atmosfär byggs upp. Alla tillfällen till 
lärande används i gruppen och det uppmuntras till att ställa frågor om allt, ingen fråga är dum, 
det enda som är dumt är att inte fråga.
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System för utlandsutbildades rekrytering och kompletterande 
utbildning

International Office Bra Liv” (IOBL)
iobl är en ”Utlandsrekryteringsenhet” som består av en läkarstrateg 100 %, en personalvetare 
(hr) 100 % och en distriktsläkare 40 % (som även är studierektor). Dessa tre personer har 
tidigare erfarenhet av läkarbemanningsfrågor i allmänhet och utlandsutbildade läkare i synner-
het. De koordinerar och planerar alla övriga insatser nedan och är direkt underställda Bra Livs 
ledning med läkarstrategen i ledningsgruppen. 

Läkarstrategen gör inventering av varje vårdcentrals läkarbemanning och prognos i samtal 
med verksamhetschefen. Framtida pensioneringar och st-läkare som blir färdiga specialister 
skrivs in i planen, som uppdateras av läkarstrategen minst årligen och framtida rekryteringsbe-
hov kartläggs. Genom inventeringen får läkarstrategen värdefull information om varje vårdcen-
trals handledningskapacitet. 

De utlandsutbildade läkarna granskas av iobl och lämpliga adepter väljs ut för intervju och 
arbetsprov. Det bedöms då också vilken vårdcentral som har behov, lämplig handledningskapa-
citet och kan uppfylla sökandens önskemål. iobl medverkar vid intervju och arbetsprov, men 
läkaren provanställs vid specifik vårdcentral som kommer vara ”hemvårdcentral” och arbetsplats. 

Arbetsprov
Arbetsprovet görs tillsammans med en erfaren läkare i allmänmedicin, antigen framtida kol-
lega/handledare eller läkaren i iobl. Två patientbesök med enklare åkommor genomförs som 
medsittning och feedback ges emellan dessa. Patienterna har förstås accepterat proceduren och 
får besöket gratis. Om nödvändigt bokas patienter som talar engelska. På så vis får man intryck 
av adeptens medicinska kunskaper, patientbemötande och förmåga att ta emot och lära sig av 
feedback. Arbetsprovet ska ge svar på frågor som: Vill jag ha denna adept som kollega? Skulle 
jag vilja ha denna adept i handledning? Skulle jag tryggt kunna skicka min mamma/mitt barn 
till denna läkare? Arbetsprovet ger inte bara ett kvalificerat intryck av den sökanden än en van-
lig intervju, utan den ger även adepten möjlighet att få uppleva vilka arbetsuppgifter hen kan 
förvänta sig att utföra och i vilken typ av arbetsmiljö. Dessutom ger ett par timmars arbete till-
sammans som kollegor tillfälle att prata om andra gemensamma ämnen och ett förtroende kan 
utvecklas, som gör att frågor kan ställas till varandra; frågor, som annars inte hade vågats ställas. 

Modeller för introduktion- och handledning 
Vårdcentralens kapacitet avseende handledning bedöms och beroende på utfall identifieras och 
implementeras olika modeller för blivande adepters introduktion och handledning: 

•	 Vårdcentralen har god handledningskapacitet och kan själv åta sig introduktions-
periodens krav på intensiv handledning och kompetensvärdering. 

•	 Robin Hood-vårdcentraler En vårdcentral med god handledningskapacitet 
hjälper en annan vårdcentral med introduktionen. Adepten slussas succesivt ut till 
sin framtida arbetsplats med stadig hjälp av handledare från den hjälpande vård-
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centralen. Handledaren är fysisk närvarande som lärare under den tid som bedöms 
nödvändigt.

•	 Nässjö Utbildningscentrum (NUC) tar hand om introduktionen om inga av ovan-
stående möjligheter står till buds.

•	 Mobilt lärarteam kan användas om flera utlandsutbildade läkare ska introduceras 
samtidigt på en vårdcentral med låg bemanning. Under en period kan handledare/
lärare lånas ut från nuc till vårdcentralen vissa dagar i veckan. Där används samma 
metoder för uppföljning och utvärdering som på nuc och utbildningsledaren och 
läkarstrategen är med vid lärarmötena.

Hemvårdcentralen ger en bra start på patientarbetet, trots bemanningsproblem och lite hand-
ledningskapacitet. Adepterna har behov av handledning och arbete i lugnt tempo under lång tid 
efter nuc och är ofta svårt att uppfylla. Att få arbetet på hemvårdcentralen att fungera är helt 
beroende av att verksamhetschef och övriga förstå dessa behov och att det inte förväntas att den 
nya läkaren kan fylla sin plats som specialist ännu. Därför måste det accepteras att en del av pa-
tientarbetet måste göras av hyrläkare under denna period. På vissa vårdcentraler har lärare från 
nuc stöttat upp med handledning exempelvis under semesterperioder. Utbildningsledaren från 
nuc bistår som konsult med rådgivning till verksamhetschefen och handledare, ibland med 
specifik handledning av adepten, och kan också komma ut till personalmöten och informera 
mottagningspersonalen. 

Kompetensvärdering.
Alla utlandsutbildade läkare provanställs i 6 månader och under den tiden görs kompetens-
bedömningar. Efter cirka två och fyra månader görs strukturerade bedömningar vars resultat 
återkopplas till adepten, hemvårdcentralens chef och handledare. Om det finns tveksamhet om 
kompetensen vid två månader görs ett protokoll över vad som ska förbättras. Där deltar förutom 
iobl också vårdcentralens verksamhetschef. Vid fyra månader görs ett gemensamt ställnings-
tagande till om adepten ska erbjudas tillsvidareanställning efter provanställningsperioden och 
då görs en kompletteringsplan. 

eu-läkarspecialister med några års erfarenhet av kliniskt arbete som allmänspecialist i hem-
landet kan oftast uppnå kompetensen som krävs för att fylla en tjänst som distriktsläkare inom 
två år då en kompletteringsplan görs. Denna innehåller till största delen arbete på vårdcentralen 
under handledning, men också kortare perioder med tjänstgöring/auskultation på andra klini-
ker (bilaga 2). eu-läkarspecialister med kort erfarenhet behöver längre komplettering, ibland 
nästan lika lång som en vanlig st. Kompletteringsplanen görs i samarbete med studierektor vid 
vårdcentralen enligt rekommendation från iobl). 

Traineeprogram
Läkarutbildningarna i eu-länder utanför Norden har oftast stor tyngd på teoretiska kunskaper 
och endast lite klinisk träning, varför de unga nyutbildade läkarna kan ha svårt att ta sig in i 
systemet i konkurrens med de svenskutbildade som gjort at-utbildning. För dessa ungdomar 
har Bra Liv gjort ett traineeprogram på ett år på sin hemvårdcentral, som därefter ska leda till 
en vanlig st-anställning. 
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Seminarieprogram inklusive språk och kulturträning 
Adepterna deltar i fredagsseminarierna samt i övriga utbildningar som erbjuds at-läkarna i 
regionen. De adepter som startar med en termin på nuc och de som haft hela introduktions-
perioden på hemvårdcentralen har alla fredagsseminarierna gemensamt under hela första året. 

Seminarieprogrammet är ett komplement till den kliniska introduktionen som består av 
föreläsningar fredag förmiddag under två terminer, totalt 25 halvdagar. Föreläsningarnas inne-
håll är tänkt att komplettera den praktiska introduktionen och innehållet är anpassad för pri-
märvård, men andra kliniker kan skicka sina adepter till seminarierna också (bilaga 1). Semi-
narierna är uppskattade, i princip deltar alla adepter från Bra Livs vårdcentraler, även de som 
följer trainee-programmet och mer erfarna läkare oavsett om de har svenska som förstaspråk 
eller inte. Tjugo till trettio läkare deltar varje gång och deras närvaro dokumenteras. Det serveras 
fika i pausen och den sociala samvaron är viktig. Personalvetare från iobl är värd och finns då 
också tillgänglig för andra frågor från deltagarna, gällande organisatoriska eller administrativa 
frågor, kontakter med Skattemyndigheten och liknande. Föreläsarna är kollegor från regionen, 
både från primärvård och specialistvård, oftast personer som är direkt involverade i regionens 
vårdprogram (Faktadokument). 

Deltagarna upplever dessa förmiddagar som mycket viktiga, dels på grund av innehållet i 
föreläsningarna, dels för den goda möjligheten för sociala kontakter. De flesta arbetar på mindre 
arbetsplatser, vårdcentraler ofta i glesbygd, och vikten av att skapa kontakt till människor i lik-
nande situation, ofta till och med från samma land, kan inte överskattas.

Adepter med behov av språk- och kulturträning erbjuds detta på seminariedagens eftermiddag. 
Två lärare deltar i fredagseftermiddagarna, en språklärare och en lärare som undervisar i kultur-
frågor. Språkläraren, undervisar i svenska språket särskilt så som språket används i hälso- och 
sjukvårdsarbetet. Bland annat används rollspel med läkar-patientmöten, där det patientcentre-
rade mötet är i fokus och Kalymnos-metoden används för att träna konsultationsteknik. 

Som nyinflyttad till en mindre ort, har hela familjen ett stort behov att av lära känna andra 
människor, för att underlätta den sociala integrationen i lokalsamhällets olika aktiviteter. Det 
gäller inte enbart integration i svenska samhället, utan också socialt genom att skaffa sig en ny 
”storfamilj”, när man kanske har lämnat mor- och farföräldrar i hemlandet. Familjen behöver 
möta andra med samma erfarenheter, gärna från samma språkgrupp och där uppfyller fredags-
aktiviteterna en stor funktion som nätverksskapande. Vårdcentralerna rekommenderas att utse 
en ”social fadder” bland personalen, en person med liknande familjekonstellation, barn i samma 
ålder, med samma intressen exempelvis.

Finansiering. 
Bra Liv finansierar detta integrations-, kompetens- och kompetensförsörjningsprogram centralt 
för att underlätta bemanningssituationen på alla 31 vårdcentraler i koncernen. 

Lärarna i programmet avlönas via Nässjö vårdcentral från ett särskilt centralt (Bra Liv) 
konto genom fast lönefördelning. Även när de lånas ut som mobilt lärarteam. 

Adepterna från eu avlönas som st-läkare under provanställningsperioden på 6 månader. 
När tillsvidareanställning som läkare under utbildning startar ökas lönen till en nivå mitt mellan 
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st-läkare och distriktsläkare som de har fram till dem bedöms färdiga med kompletterings-
utbildningen och går in i en anställning som specialist i allmänmedicin med motsvarande lön. 

Traineerna har at-läkarlön under provanställningen och därefter st-läkarlön under res-
terande 66 månader som utbildningen beräknas pågå. Utbildningsbidrag utgår under 60 må-
nader. De första tre månaders lön betalas av Bra Liv centralt som stimulans till vårdcentralerna 
under den period, där adeptens ”produktion” är lägre än ”kostnaden” i handledning.

Utbildningsbidrag motsvarande st-läkare utgår från Primärvårdsenheten under den tid 
som i samarbete med studierektor bedöms nödvändig för att uppnå full kompetens som specia-
list, dock max 60 månader. Detta har nyligen ändrats från max två år för eu-läkarspecialister 
med anledning av att ganska många nyblivna eu-läkarspecialister sökte sig hit. Dessa bedöms 
inte kunna uppnå full kompetens inom två år och är därför inte anställningsbara om inte utbild-
ningsbidrag kan utgå under längre tid. Denna finansiering säkrar att adepterna har möjlighet 
att tillägna sig den kompetens som är nödvändig för att fullt ut arbeta som specialist i allmän-
medicin genom att vårdcentralerna har råd att skicka läkarna på sidotjänstgöringar och kurser.

Resultat av NUCs verksamhet mars 2013 till jan 2017
Sexton olika nationaliteter har varit representerade på nuc och läkarutbildningar från 11 olika 
länder.

EU-specialister 25 läkare, av vilka 11 har fullgjort sin komplettering och är anställda som 
distriktsläkare i Bra Liv; nio är fortsatt anställda i pågående komplettering. Tre har avslutats 
på grund av bristande medicinsk och/eller språklig kompetens; en har slutat av familjeskäl och 
återvänt till hemlandet och en blev avskedad efter kompletteringen av andra skäl.

Trainees: Nitton läkare, åtta svenska (två med svensk ursprungsfamilj), övriga utländskt ur-
sprung. Tio har fortsatt st-läkartjänst i Bra liv. Tre har st-läkartjänst i allmänmedicin i annat 
landsting. Två avslutades på grund av handledningsproblem. Övriga har under traineeåret sökt 
sig till andra specialiteter och har då ansett att tiden på nuc har varit av ovärderlig betydelse för 
att kunna komma vidare i svensk sjukvård. 

Fyra läkare fått introduktion eller provtjänstgöring på nuc och från andra kliniker, Pato-
logi, Psykiatri och Medicin(två).
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Slutsatser och rekommendationer 

Uppdraget har varit att bidra med förslag och innovationer till hur det växande behovet av verk-
samhetsintegreratt lärande kan tillmötesgås. Bakgrunden är behovet att påskynda nyanländas 
etablering på arbetsmarknaden och att se över förutsättningarna för de utbildningsuppdrag 
hälso- och sjukvården är huvudman för respektive åtar sig från olika lärosäten. Uppdraget är 
komplext och det har dessutom en avsevärd tyngd då dess innebörd har konsekvenser för hälso- 
och sjukvårdens framtida kompetensförsörjning, prioriteringar och ledning. 

Också helheten av hälso- och vårdens utbildningsuppdrag är komplexa. Utbildningsuppdraget 
innehåller varierande utbildningsnivåer, omfattning och former förVIL. Verksamheterna mö-
ter adepter allt från gymnasieskolan, både ungdomar och vuxna, som lyder under Skolverket 
till adepter från utbildningsprogram på högskolor/universitet, med Universitetskanslerämbetet 
(ukä) som huvudman. Medarbetare med utbildningstjänstgöring; ptp-psykologer och at-
läkare innan legitimation samt st-läkare och -st-tandläkare efter legitimation med Hälso- och 
sjukvården som huvudman reglerat av Socialstyrelsen. För de utlandsutbildade yrkesföreträ-
darna är komplexiteten stor med avseende på ursprungsland, orsak till att etablering i Sverige, 
utbildningsnivåer, typ av sjukvårdsystem som personerna kommer ifrån samt deras språkliga 
och kulturella bakgrund. 

De olika lärosätena som beställer verksamhetsintegretat lärande från hälso- och sjukvården, 
har olika lednings och styrsystem som påverkar villkoren för verksamheternas åtagande. Som 
exempel grundar sig högre utbildning på examensbeskrivningar och utbildningsmål fastställda 
av ukä,som finns formulerade i utbildnings- och kursplaner i form av lärandemål med stöd av 
taxonomier. Lärandemålen styr vad studenterna förväntas lära när det deltar i vil, vilket har 
inverkan på vårdens praktiker. 

Genomförandet av utbildningsuppdragen har uttalad betydelse för hälso- och sjukvårdens 
kompetensförsörjning. Anställningsbarheten hos dem som avslutat sina utbildningar påverkas 
av kvaliteten i utbildningarna, där vil genomfört i autentiska vårdsituationen är specifikt bety-
delsefullt. Kvaliteten i vil påverkar dessutom verksamheters attraktivitet. Idag förekommer det 
brist på arbetskraft inom yrkesgrupper. Det finns erfarenheter av att nyutexaminerade, nyan-
ställda inte har den kompetens de behöver för att genomföra självständigt arbete. Om nyanställ-
da inte känner tillräcklig trygghet i sin roll, kan det leda till att de lämnar hälso- och sjukvården. 
Det kan förstärkas om vårdens präglas av högt arbetstempo och överbeläggningar. Samverkan 
med kommunal omsorg är av betydelse för grupper av färdigbehandlade patienter. Kommunal 
omsorg grundas i Sociallagstiftningen, med socionomer som dominerande yrkesgrupp i led-
ningar. Hur omfattande är kunskaperna om omsorgssektorn hos studenter och medarbetare 
inom hälso- och sjukvården? Vad betyder det om socionomer genomför mycket begränsad eller 
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ingen verksamhetsintegrerade lärande inom hälso- och sjukvården? Hur påverkar omställningen 
från specialistsjukvård till primärvård och andra öppenvårdsformer i linje med Stjernstedts ut-
redning, utformningen av de olika adeptgruppernas vil ?.

Hälso- och sjukvården har kontinuerligt behov av välfungerande kompetensförsörjning. Hur 
utbildning genomförs i vården har betydelse för både medarbetares kompetens, anställningsbar-
het och arbetsplatsers attraktivitet. Gruppen utlandsutbildade personer med läkarutbildning, 
sjuksköterskeutbildning eller tandläkarutbildning, som på olika sätt kommit till Sverige kan 
bidra med omfattande resurser, men kräver riktade utbildande insatser.

Slutsatser och rekommendationer grundar sig på vad arbetsgruppen hittills kommit fram till i 
samband med genomlysningen av erfarenheter, personkontakter och från vad som finns publi-
cerat i en svensk kontext omkring olika professionsgrupper inklusive utlandsutbildade personer.

Slutsatser

Den inledande slutsatsen är att det finns behov av en betydligt mer omfattande genomlysning 
av helheten av vårdens utbildningsuppdrag och strategier för hur de skall utvecklas tillsammans 
med lärosätena. 

Det är en fördel att genomlysa helheten av utbildningsuppdragen och inte fokusera utlands-
utbildade grupper för sig. Dessa utbildningsuppdrag skall till stor del bygga på samma läran-
demål och genomföras i samma kontext - i ett ”lärande hälso- och sjukvårdssystem”. Positiva 
erfarenheter av genomförande av vil hos att andra adeptgrupper, är väsentligt att ta till vara vid 
utveckling av vil för utlandsutbildade adeptgrupper.

Olika system och former för att organisera vil, med studenters och elevers vfu/lia/apl och 
utbildningstjänstgöring för ptp-psykologer, at- och st-läkare och st-tandläkare är väletable-
rad, med variationer både mellan och inom grupperna. De nyckelfunktioner som har stödjande 
och samordnande uppdrag för olika adeptgrupper, såsom studierektorer, regionövergripande 
vfu-ansvariga, huvudhandledare och kliniska adjunkter med flera, har ofta och utvecklar en 
värdefull expertis. Samtidigt finns det en fara i att deras arbete blir distanserat från både verk-
samhetsledningar och övergripande ledningar inom hälso- och sjukvården, om det inte etableras 
tydliga former för ledning, samverkan och beslutsprocesser. Tas nämnda nyckelfunktioner och 
deras kompetens tillvara inom hälso- och sjukvårdens olika ledningssystem? Möjligheten att 
rekrytera medarbetare till dessa nyckelfunktioner är inte alltid enkel. Hur ser förutsättningar 
och attraktivitet ut?
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När utbildningsuppdragen inte involveras i vårdens styrning kan förändringar som genomförs 
utifrån andra kvalitetskrav försämra eller till och med omöjliggöra förutsättningarna för adep-
ters VIL. Utbildningsuppdragen behöver få ett systematiserat fokus i hälso- och sjukvårdens 
ledningssystem. 

Våra övergripande slutsatser är:
•	 att	det	är	angeläget	att	betrakta	utbildningsuppdragen	utifrån	ett	verksamhetsper-

spektiv 
Vilka adeptgrupper genomför VIL 
och i vilken omfattning? 
Vad betyder det för verksamheten i övrigt?  
Hur sker integrationen med det vardagliga vårdarbetet?
Kan samordning och samverkan skapa effektivitet?
Behöver samverkan stärkas med lärosätet som man  
delar ett specifikt utbildningsuppdrag med?

•	 av	vikt	att	tydliggöra	och	stödja	förutsättningarna	för	personer	olika	nyckelfunktio-
ner deras uppdrag i och mellan mikro-, meso- och makrosystemen. 

•		att	genomföra	detta	transparent	samverkan	för	att	skapa	effektivitet	och	god	kvalitet	i	
de olika utbildningsuppdragen.

Rekommendationer
Våra rekommendationer sammanfattas inom områdena professionella praktiker, lärandemiljöer 
och lärandemetoder, av  betydelse för adepters lärande i vården.

Professionella vårdpraktiker
I vårdens mikrosystem, i det dagliga arbetet samspelar adepter med patienter (eller metoder i 
diagnostik), handledare och andra medarbetare och det är just där och då adepternas lärande 
sker. Medarbetare i vården har där och då dubbla uppdrag, dels att genomföra en god och säker 
vård och dels att stödja adepters lärande. Det är avancerat, det behöver tydliggöras och beskrivas 
hur det kan genomföras väl i olika typer av vårdpraktiker.

Ge förutsättningar för att samtliga medarbetare har basal förståelse för en adeptcentrerad 
syn på lärande i dagligt vårdarbete.. Det kan ses som likvärdigt med personcentrerat förhåll-
ningssätt till patienter i olika vårdpraktiker. 
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Visa på vikten av att bra lärsituationer bör vara integrerade i vårdpraktikerna. Adepternas lä-
rande sker genom aktivt deltagande i autentiskt arbete, ett erfarenhetsbaserat informellt lärande. 
I sådana lärsituationer spelar det roll hur situationer arrangeras för att underlätta adepterna 
aktiva deltagande och vilka attityder och förhållningssätt medarbetare har.  Om vårdpraktiker 
där adepter deltar betraktas som utbildningssituationer kommer handledares kunskaper i fokus 
istället för adepternas lärande. Det medför att handledarna i högre grad strävar att systematiskt 
överföra sina kunskaper, varmed både studenternas förförståelse och aktiva deltagande kan be-
gränsas. Verka för att lärande-/utbildningsmål för olika adeptgrupper är kända i mikro- och me-
sosystemen, inte enbart av handledare och nyckelfunktioner utan också av övriga medarbetare 
och chefer. Det underlättar för att ta ställning till om och hur målen kan uppnås i de aktuella 
vårdpraktikerna. Det är inte ovanligt att handledare behöver arrangera lärsituation bredvid det 
ordinarie vårdarbetet, vilket tar tid och resurser. Utlandsutbildade yrkesföreträdare, en icke ho-
mogen grupp, behöver lärandemål utifrån svensk utbildningstradition som formuleras individu-
ellt. För att kunna möta vårdens utmaningar, behov och utveckling behöver olika adeptgrupper 
lärandemål följas upp och kritiskt granskas av meso- och makrosystemen. 

Verka för att verksamheter identifierar och eventuellt utvecklar bra lärsituationer i vård-
praktikerna, som svarar mot en eller flera adeptgruppers lärandemål. Genom att gemensamt 
identifiera lärsituationer kan dels handledarnas dubbla uppdrag bättre integreras. Vidare kan 
andra medarbetare som arbetar i den specifika vårdpraktiken underlätta eller aktivt bidra till 
adepternas lärande. Med kända och accepterade lärsituationer synliggörs verksamheters utbild-
ningsuppdrag. 

Ansvaret att stödja och ge förutsättningar för olika adeptgruppers lärande, måste vara en 
gemensam angelägenhet i varje verksamhet. 

Lärandemiljöer

Visa på vikten av bra lärandemiljöer och hur det hänger samman med ett kollektivt ansvarsta-
gande och engagemang. Lärandemiljöer formas av alla i en verksamhet och det handlar om at-
tityder, förhållningssätt, planering samt materiellt-ekonomiska förutsättningar. Adepter lärande 
stärks när de tillåts att delta och ges förutsättningar för progression genom ökat ansvarstagande 
och självständighet i arbetsuppgifter. Den sociala karaktären i sådant lärande gör att adepterna 
också kan bidrar till att forma vårdpraktiker och till och med kan bli en tillgång i dess genom-
förande och utveckling. 

Klartänkta förändringsagenter, som resonerar kritiskt, arbetar kompetent i team och löser 
problem kreativt i vårdens praktiker, behövs för att upprätthålla och utveckla vården och dess lä-
randemiljöer. Sådana ledaregenskaper behövs hos många medarbetare, och betonas i dagens ut-
bildningar. Modellen ”föredömliga vård- och lärandeenheter” tydliggör detta och ger adepterna 
en roll i vården och dess olika dimensioner för utveckling(figur 7). Både studenter och de med 
utbildningstjänstgöring engageras i allt högre grad i vårdens kvalitets- och förbättringsarbete.
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Specifika lärandemiljöer
Se över hur lärandet i ordinarier verksamheter kan kompletteras med specifika lärande miljöer. 
Enheter med sådana lärandemiljöer bygger på grundidén att adepterna i dess vårdpraktiker age-
rar som nästan självständiga yrkesutövare. Samtidigt agerar handledarna helt som handledare 
”bakom” adepterna. Exempel är kliniska utbildningsavdelningar (kua), kliniska utbildnings-
mottagningar (kum) och utbildningscentrum (exempelvis nuc). 

Ge förutsättningar för utveckling av ett antal verksamheter med specifika lärandemiljöer för 
utlandsutbildade yrkesföreträdare, där det finns olika typer av expertkunnande. I vårdpraktiker 
som har tydliga arrangemang för lärande, handledning och bedömning av adepternas prestatio-
ner. Dessa enheter bör ha bra förutsättningar att vara resurser och stöd till ordinarie verksamhe-
ter som rekryterar utlandsutbildade yrkesföreträdare. 

Ge förutsättningar för att specifika lärandemiljöer för utlandsutbildade kan samverka regionalt 
och/eller nationellt för att påskynda en ändamålsenlig utveckling.

Miljö, kultur, resurser…

Miljö, kultur, resurser
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Figur 7. Föredömliga vård- och lärandeenheter. En föredömlig vård- och lärandeenhet genomför 
patientcentrerad vård som kontinuerligt förbättrar utfallet för patienter, systemets sätt att 
fungera och professionell utveckling. Figuren är hämtad från Acad Med 2011;86:6-7 med 
tillstånd från Wolters Kluwer Health
*De tre förbättringsområdena i figurens mitt är hämtade från Batalden P B, Davidoff  F, What is ˝quality improvement” and how can it transform healthcare? 
Qual Saf Health Care. 2007; 16:2-3
** Adepter: studenter i alla utbildningar, AT- och ST-läkare, PTP-psykologer, medarbetare med utländsk utbildning med någon form av 
utbildningstjänstgöring.
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Lärandemetoder

Handledning 
Det finns flera modeller som svarar mot bra sätt att stödja alla adeptgruppers lärande, men ingen 
passar alla adeptgrupper. Från olika modeller kan övergripande generella principer identifieras, 
exempelvis behöver handledare:

•		 vara	teoretiskt	kunnig	i	sin	profession	och	tillräckligt	erfaren	för	att	handleda	aktuell	
adeptgrupp

•	 ha	teoretiska	kunskaper	om	hur	adepters	lärande	sker	och	stöttas	i	vårdpraktiker
•	 ha	kännedom	om	aktuella	lärandemål	och	lärsituationer	i	vårdpraktiken	som	under-

lättar måluppfyllelse
•	 vara	adeptcentrerad,	etablera	relation	baserat	på	adeptens	förkunskaper,	förmågor	och	

förväntningar och möta med vad man själv och vårdpraktiken erbjuder 
•	 ha	förmåga	att	kulturmedvetet	samspela	med	såväl	adepter,	patienter	som	medarbe-

tare 
•	 ha	förmåga	att	reflektera	med	adepterna	omkring	vad	som	sker,	bedöma	deras	pre-

stationer och ge återkoppling 
•	 vara	förebild	som	yrkesutövare,	med	ett	personcentrerat	och	patientsäkert	förhåll-

ningssätt.

Specifika handledningsmodeller behöver matcha nivå på utbildningsuppdrag, längden på adep-
ternas deltagande i en vårdpraktiker, typ av mål som eftersträvas och varaktighet i adept-/hand-
ledarrelation. Det är en avsevärd skillnad i att vara handledare till en gymnasieelev under fem 
veckor jämfört med handledaren till en st-läkare som har ett åtagande på minst 5 år. 

En handledningsmodell som alltmer tillämpas och behöver studeras är samlärande eller 
peer-learning där två studenter följs åt i vårdpraktikerna och genomför uppgifter samt stödjer 
och ger varandra återkoppling. Motsvarande modeller förekommer spontant i at- och st-lä-
karsammahang, kanske utan att vara synliggjorda, beskrivna som modeller eller ha getts legitimt 
utrymme.  

Handledarkompetensen behöver utvecklas genom:

•	 handledarutbildning	(problemet	är	att	den	ofta	inte	når	alla	och	inte	räcker	till)
•	 att	kunna	agera	som	handledare	och	ha	utrymme	att	resonera	om	och	gemensamt	

med andra handledare utveckla handledning inom och mellan verksamheter
•	 ha	pågående	samtal	om	lärande,	handledning	och	lärandemiljöer,	att	utveckla	en	

pedagogisk diskurs i vården
•	 samverka	med	kliniska	lärare,	forskare	med	flera	för	att	få	återkoppling	och	reflektion
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Kunskapssyn, innehåll, pedagogiska metoder och gruppsammansättning i handledarutbildning-
arna påverkar deltagarnas kunnande. Med ambitionen att utveckla samsyn och goda lärande-
miljöer, ett ”lärande hälso- och sjukvårdssystem” kan det antagligen skapa andra resultat om en 
hel verksamhet eller yrkesgrupp i en verksamhet genomför handledarutbildning tillsammans. 
Det finns behov av att identifiera bra processer för hur enskilda medarbetares handledarkompe-
tens och verksamheternas lärandemiljöer konstruktivt samverkar och kan bidra till både indivi-
duell och organisatorisk utveckling. 

Andra lärandemetoder
Det behövs mer ingående kartläggning av andra lärandemetoder som stöder adepters lärande i 
vårdpraktiker eller i miljöer som på olika sätt simulerar vårdpraktiker. Inom detta område pågår 
forskning och utveckling vid lärosäten ofta i samverkan med vården. Det är metoder som kan 
påskynda adepters färdighetsträning och förbereda dem inför deltagande i vårdpraktiker, men 
också ersätta deltagande i vårdpraktiker.

Exempel på lärandemetoder

•	 Skuggning	av	yrkesutövare	eller	patienter	genom	vårdprocessen
•	 Professionella	patienter	i	autentisk	verksamhet.	Både	bemötande,	kommunikation	

och undersökningstekniker kan tränas med initierad återkoppling också --från -pa-
tienter

•	 Casemetodik,	reflektionsgrupper	och	andra	former	för	att	i	grupp	bearbeta	och	söka	
lösningar i autentiska situationer. Grupperna kan bestå av en eller flera adeptgrupper 
eller kombineras med vårdpraktikens medarbetare 

•	 Nätbaserat	kunskapsstöd	som	används	i	vården	i	övrigt,	såsom	Viss	och	Fakta-doku-
menten

•	 Virtuella	patienter
•	 Simulering	in-situ	i	vårdpraktiker	såsom	i	akut-rum	och	andra	autentiska	miljöer
•	 Simulering	på	simuleringsenheter	både	i	enskild	profession	och	interprofessionellt
•	 Instruktionsfilmer	som	används	inför	att	praktiskt	moment	skall	genomföras	i	vård-

praktiker
•	 Facebook	grupper	och	andra	virtuella	nätverk	i	adeptgrupper

Stödjande och ledande infrastrukturer
Tydliggör och stärk infrastrukturerna i meso- och makrosystemen som stödjer och bidrar till 
förutsättningar för vårdpraktikernas professionalitet i utbildningsuppdragen med lärandemiljö-
er och olika lärandemetoder. Det omfattar nyckelfunktioner i aktuella professioner för respekti-
ve adeptgrupper i verksamheterna (meso) och verksamhetsövergripande (makro). Dessutom 
behövs välfungerande informationsteknologi (exempelvis klipp, logist för st-läkares sidou-
tbildningar, utbildningsverksamheternas utvärdering och uppföljning), professionell adminis-
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trativ och logistisk kompetens. Beroende på adeptgrupp bör samverkan med eller integrerad 
hr-kompetens vara del av meso- och/eller makrosystemen. 

Interprofessionella utbildningsprocesser i mesosystemen
Att enskilda verksamheters (meso) nyckelfunktioner för alla aktuella utbildningsuppdrag 
(vfuansvariga/kontaktpersoner/huvudhandledare/utbildningsansvariga/studierektorer för at-
läkare eller st-läkare), har ett formellt gemensamt uppdrag. Centralt däri kan vara att i samver-
kan tydliggöra utbildningsuppdragen i verksamheten samt säkerställa och utveckla deras kvali-
tet. Härigenom kan förståelsen öka för varandras olika uppdrag med varierande genomförande 
av lärande och handledning. Därigenom kan man enklare underlätta för varandras adepter och 
handledare och  risken för konkurrens kan minska. Dessutom kan lärsituationer för adeptgrup-
pers interprofessionella lärande skapas. 
    Sådana interprofessionella utbildningsråd skulle kunna utgöra en pedagogisk expertgrupp 
och vara en resurs för verksamhetsledningar, så att utbildningsuppdragen reellt kan integreras i 
verksamhetens uppdrag.

Motsvarande utbildningsprocesser för specifika lärandemiljöer för utlandsutbildade adepter 
med pedagogiska kunniga medarbetare i aktuell medicin- och vårdprofession, hr och utveck-
lingsstrateger utvecklar viktiga expertkunskaper. Dessa kunskaper bör användas till stöd för dem 
ordinarie verksamheter som tar emot utlandsutbildade adepter.

Verksamhetsövergripande infrastrukturer i makrosystem
Tvärdisciplinära nätverk för regioners at- och/eller st-studierektorer finns i regel, men arbets-
sätt och kvalitet i nätverkens egna lärandemiljöer varierande troligtvis. Interprofessionella nät-
verk för regioners nyckelfunktioner för olika medicin och vårdutbildningar kan sannolikt bidra 
till samsyn, respekt, effektivitet och utveckling. 

Dessa nätverk kan forma gemensamma riktlinjer, tillhandhålla stödjande infrastrukturer 
och strategiskt driva pedagogisk utveckling för vårdens utbildningsuppdrag. När nätverkan-
det genomförs i lärandemiljöer som skapar transparens, samverkan och ansvarstagande, bör det 
också kunna ge stöd, utveckling och transformativ lärande för nätverksdeltagarna. I analogi med 
handledarna utvecklas kompetens genom att ”göra” och gemensamt resonera och reflektera i och 
om sina pedagogiska nyckelfunktioner. 

Kan nyckelfunktioner för till exempel utlandsutbildade adeptgrupper, ptp-psykologer och 
st-tandläkare gynnas av att ingå i  former av nätverkande samverkan? 

Betydelsen av löneutveckling för personer i olika nyckelfunktioner och nyckelfunktioner-
nas värde i karriärutvecklingen skall inte underskattas. 

Strategier för pedagogisk utveckling i alla system 
Pedagogisk kompetens med olika djup och bredd är centralt i såväl mikro-, meso- och makro-
systemen. Betydelsefullt är vilken kunskapssyn som ligger till grund för handledarutbildningar 
och andra pedagogiska utbildningar. Förutom pedagogisk kompetens behövs kompetens i led-
ning, systemförståelse och kvalitetsförbättring samt ett vetenskapligt förhållningssätt.
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I samverkan med pedagogisk expertis bör makrosystemen/regionledningar klargöra vikten av 
gemensam pedagogisk utveckling. Att medarbetares kompetensutveckling har en gemensam 
riktning, med delade synsätt och språk vilket  kan skapa synergieffekter i vårdens genomförande 
och utveckling.

Utveckling, utvärdering och forskning

Vid genomgången av svensk litteratur och webbsidor framkommer att de erfarenhetsbaserade 
traditioner i flertalet av hälso- och sjukvårdens utbildningsuppdrag både är lite studerade, och 
exponerade utanför de egna organisationerna. Det som identifierats är ojämnt fördelat mellan 
olika professioner och regioner/landsting. Lärandemiljön och lärandemetoder i aktuella vård-
praktiker för till exempel en biomedicinsk analytikerstudent, en psykologstudent eller en st-
läkare inom operation-intensivvård behöver studeras, utvärderas och utvecklas i sina specifika 
sammanhang. Framförallt är det lärandemiljöer och lärandemetoder som införts på senare år 
som studerats med vetenskapliga metoder. Exempel på det är interprofessionellt lärande, kli-
niska utbildningsavdelningar, simulering. Däremot de utbildningsuppdrag (såsom utbildnings-
tjänstgöring och VFU) som genomförts i decennier och successivt förändrats är i svenska sam-
manhang studerade i mindre omfattning. De behöver beskrivas och utvärderas vetenskapligt 
utifrån pedagogiska teoretiska ramverk. Det skulle ge underlag för att utveckla vårdens olika 
utbildningsuppdrag och effektivisera integration av utlandsutbildade med behov av komplet-
terande utbildning. 

Exempel på områden för utveckling, utvärdering och forskning
Utlandsutbildades kunskaper och erfarenheter av metoder och modeller för utbildning i vård-
praktiker bör synliggöras, och när det är av intresse testas och utvärderas. Snart har de själva ett 
handledaruppdrag som en del i sitt arbete. 

Erfarenhetsbaserade kunskaper om lärande i vården behöver beskrivas, utvärderas och spri-
das inom och mellan professioner samt mellan regioner/landsting. När olika initiativ och verk-
samheter för utlandsutbildade etableras, bör det studeras genom följeforskning med interaktiva 
designer med så tidig start som möjligt.

Det finns behov av forskning som beskriver och förklarar olika lärandemiljöer och läran-
demetoder och deras effekter. För att mäta effekterna behöver mätinstrument utvecklas och 
valideras. Psykometriska test för lärande behöver skapas gemensamt och nyttiggöras i svensk 
hälso- och sjukvård för att kontinuerligt kunna utvärdera och utveckla lärandet i vården. 
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1. Seminarieprogram

 Bilagor

 

Föreläsningsämnen på fredagseminarierna 

Introduktion – Faktadokument 

Primärvårdsgynekologi 

Facklig information från DLF och SYLF 

Hjärtsjukdomar, FF, hjärtsvikt, hypertoni 

Sjukskrivning – rehabiliteringskedjan 

Primärvårdsortopedi 

Levnadsvanor 

Utvecklingsstörning 

Konsultationsteknik - introduktion 

Multisjuka äldre och läkemedel 

Ångest, depression 

Chirurgia Minor för primärvård 

SBAR, kommunikation mellan vårdpersonal 

Patientsäkerhet 

Chef/medarbetarskap 

Vanliga infektioner, antibiotika, smittskydd 

Psykiatri och vårdintyg 

Sjukskrivingsintyg 

Tandvård, klinik och organisation 

Fotproblem 

Hematologi 

Medicinsk diagnostik – laboratoriediagnostik – klinisk fysiologi - radiologi 

Diabetes mellitus typ 2 

Hudsjukdomar 

Pediatrik och barn som far illa 

Ögonsjukdomar 

Beredskapsjour, hantering av dödsfall, (på eftermiddagen besök i bårhuset) 

Samarbetet primärvård-akutmottagning 

Bra Livs värdegrund, genusfrågor 

Öron- näs och halssjukdomar 

Lungsjukdomar 

Patologin – obduktioner och andra gemensamma frågor 
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Överenskommelse vid komplettering av kompetenshöjning för 
EU- läkare vid Vårdcentralerna Bra Liv 
 
Förnamn efternamn xxxxxx-xxxx 

 
Har läkarutbildning och specialistutbildning i General Practice från xxx och är 
anställd vid xxx vårdcentral i xxx.  

Efter tjänstgöring på Nässjö Utbildningscentrum 201x-xx-xx till 201x-xx-xx har 
lärargruppen gjort bedömningen att xxx rekommenderas göra följande 
komplettering för att uppnå reell kompetens som motsvarar svensk 
specialistkompetens i Allmän Medicin. Se plan nedan. 

Beräknas klar med komplettering: 20xx-xx-xx 

 
Ett individuellt utbildningsprogram enligt målbeskrivningens krav upprättas där 
samtliga delmål uppfylls. Årligt planeringssamtal kring utbildningssituationen 
sker mellan läkare, verksamhetschef, handledare och vid behov studierektor.  

Första tiden bör xxx dagligen ha tid med handledaren eller annan specialist sist 
på dagen för att samla upp frågor så länge det känns relevant. Under hela ST har 
handledaren och xxx schemalagd avsatt tid 1 timma/vecka för handledning. 
Regelbundna medsittningar rekommenderas starkt. 

4 timmar per vecka för patientadministration skall schemaläggas, men inte 
studietid. 

Hemvänderdagar är inte aktuella vid sidotjänstgöringar på upp till en månad. 
Under sidotjänstgöring varvas auskultation med eget arbete enligt klinikens 
verksamhetschefs bedömning. Psykiatriskt patientarbete kräver språknivå C1, 
varför denna placering mest kommer vara auskultation. 

Läkaren ska ges möjlighet till kurser, konferenser eller studiebesök i den 
omfattning det anses kunna bidra till kompetensutvecklingen. Detta gäller t ex 
Bra Livs seminarieprogram fredag förmiddagar under våren/hösten 201x och 
under 20xx-20xx landstingets utbildning ”God och säker vård steg 2” med målet 
språknivå C1 i svenska. 

Vid deltidsarbete, tjänstledigheter och längre tids sjukskrivning förlängs 
tjänstgöringen med motsvarande tid.  

Parterna är överens om att tjänstgöringsplanen kan komma att revideras till följd 
av ändrade förutsättningar som inte kunnat förutses vid upprättandet. Vid 
ändring ska samtliga parter godkänna revideringen. Kompletteringsplanen kan 
revideras efter hand. 

Verksamhetschefen kontakter relevanta kliniker och mottagningars 
kontaktpersoner för planering av sidotjänstgöring och auskultationer. Dock 
bör tjänstgöringen under våren/hösten 20xx i huvudsak ske på vårdcentralen 
för at befästa allmänmedicinen och stärka förankringen till arbetsplatsen. 

 

 

2. Kompletteringsförslag
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Förslag på utbildningsupplägg. Ordningsföljd och längd anpassas efterhand 
enligt xxxs utbildningsbehov och praktiska förhållanden, eventuellt i samarbete 
med studierektor. Vid sidotjänstgöring arbetar man och handlägger patienter 
under handledning, vid auskultation lär man sig genom att gå bredvid. Det är 
viktigt att i förväg ha definierat vad man vill lära sig av aktiviteten: 

 
Översiktsplan: 

 
 

Tid 

Sidotjänstgöring(med egna patienter)  
Gynekologi  5 v 
Barnmedicin Ryhov och barnmottagning/BVC 2-4 v 
Medicinkliniken  1 mån 
Tjänstgöring eller auskultation  
ÖNH  1 v 
Psykiatri 1 mån 
Geriatrik ingår i medicin 2 v 
Kirurgi/ortopedi på akutmottagningen 1-4 v 
Ev andra auskultationer v b, t. ex.  
Reumatologen (injektionsmott) 1 dag 
Palliativa teamet 2 dgr 
Bröstmottagningen (kir) 1 dag 
   
Sidoutbildning totalt  Ca 5 mån 
  
Allmän medicin (räknat från 20xx-xx-xx) 19 mån 
  
Totalt (räknat från 20xx-xx-xx) 2 år 
  
Kurser rek: Konsultation, Allmänmedicinskt 
arbetssätt, BVC, Författningskurs, 
Försäkringsmedicin 

 

 
 

 xxx den 20xx-xx-xx 
   
         

Verksamhetschef                                                         ST-läkare   
xxx  xxx 
 
Dorte Kjeldmand  xxx 
Studierektor och utbildningsledare                  Handledare 
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Bokningsriktlinjer  
för Utbildningsläkare på Nässjö Utbildningscentrum 

 Diagnosen är inte den viktigaste, men avgör i telefon om patienten önskar besök hos en utbildningsläkare! 

 Tala om att besöket tar extra tid, som patient blir man dubbelbedömd av utbildningsläkare och handledare. 

 Tänk på att inte gå till handledarna vid patientfrågor, de är här i rollen som lärare, inte läkare. 

 Boka en patient/tid 

Schemavecka 1 och 2 (vecka x - vecka xx) - Exempel på patientgrupper 

 Infektioner 

 Hudproblem 

 Misstänkta skelettskador 

 Inga barn under tre år 

Schemavecka 3 – 6 (vecka xx - vecka xxx) - Exempel på patientgrupper 

 Barn över tre år 

 Infektioner 

 Hudproblem 

 Misstänkta skelettskador 

 Astma/KOL/andningsbesvär 

 Borttagning naevus 

 Buksmärta 

 Diabeteskontroller, ej insulin 

 Enkla årskontroller 

 Kortvarigt smärttillstånd 

 Rektoskopi 

 Ögonproblem 

Schemavecka 6 - 13 (vecka xxx - vecka xxxx) 

 Inga bokningsrestrektioner. Alla patientgrupper kan bokas men undvik enligt listan nedan.  

Undvik dessa patientgrupper 

 Besök som kräver tolk 

 Patienter med mycket komplicerad samsjuklighet, särskilt med psykiska sjukdomar 

 Patienter med gynekologiska symtom 

 Hembesök 

 Långa sjukskrivningar som kräver kontinuitet 

 Patienter med demensdiagnos                  

På slutet av terminen tänk på behovet av kontinuitet 

3. Bokningsriktlinjer



57

     1(3) 

Arbetsbeskrivning för lärare på Nässjö 
utbildningscentrum (NUC) 
Lärarnas arbetsbeskrivning följer terminsupplägget för utbildningsläkarna. Terminen är indelad i tre 
bokningsperioder, som kräver olika insatser av lärarna. Under terminen sker två lärarmöten då varje 
utbildningsläkare värderas utifrån ett fastställt schema, en utvärderingsmall.  

Lärarna skriver fortlöpande sin bedömning av utbildningsläkarna i respektive utbildningsläkares 
loggbok. I loggboken skall noteras händelser, förbättringsområden, reflektioner från läraren och 
övrigt man samtalat om, som kan vara av intresse för bedömningen. Läraren förväntas också i början 
på varje arbetspass på NUC läsa alla utbildningsläkares loggböcker för att uppdatera sig sedan 
föregående arbetspass på NUC.  

Utbildningsledaren ska vid minst 2 tillfällen per termin återkoppla till hemvårdcentralens 
verksamhetschef och handledare hur det går för utbildningsläkaren. Detta sker genom mail och vid 
behov samtal. Telefon och maillista till samtliga utbildningsläkares verksamhetschefer och 
handledare på hemvårdcentralen finns på Nässjö Utbildningscentrums intranätsida. 

Pedagogisk tankesätt 

Lärarna är erfarna kliniker med handledarerfarenhet.  

Utbildningsläkarna har olika behov och medicinsk erfarenhet och pedagogiken måste därför 
individanpassas.  

Målet för terminen är att läkarna ska träffa så många patientkategorier som möjligt samt värderas 
mot AT-målbeskrivningen -se mall patientkategorier på G:disken. Sjuksköterskan på NUC fyller 
löpande i patientkategorimallen för varje utbildningsläkare för att se att varje utbildningsläkare får se 
så många olika patientkategorier som möjligt. 

Vid terminens slut på NUC bör utbildningsläkaren kunna klara sig med handledning på normal nivå, 
d.v.s. ca en timma i veckan. Första tiden bör dock läkaren ha möte med handledaren eller annan 
specialist sist på dagen för att samla upp frågor så länge det känns relevant. 

I början sker mycket av undervisningen som enkel instruktion i alla relevanta typer av procedurer, 
från medicinska bedömningar till rättstavning och grammatik. Efterhand som utbildningsläkarna lär 
sig det praktiska skall de successivt bli mera självständiga och undervisningen övergår till att vara 
kollegiala diskussioner och förslag på hur man kan hitta information och hur man kan utöva sin 
medicinska kompetens i den kliniska verkligheten. Även patientbemötande och förståelse av hur 
patienter i svensk primärvård förväntar sig vården är en stor och viktig del av inlärningen. Således är 
det vanligt att utbildningsläkarens fråga blir besvarad med en motfråga från läraren om hur 
utbildningsläkaren själv tänker sig gå vidare. Det är dock viktigt att lärarna är mycket tydliga i 
återkoppling och ger feedback direkt till utbildningsläkarna, då det skapar den mest effektiva 
inlärningen.  

4. Arbetsbeskrivning lärare 



58

     2(3) 

 

 Förberedelser innan terminsuppstart 
 
Läs bokningsriktlinjer, schema, utvärderingsmall, loggbok, patientkategorimall m.m på NUC´s 
Intranätsida- http://intra.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=90214 
 
Under G:disken på Nässjö utbildningscentrum finns en lärarmapp.  
G:disk-HSO-PVO-Utbildningscentrum-Lärare  
Här finns alla utbildningsläkares CV och personlighetsprofiler sparade. Läs igenom dem i god tid 
innan terminstart för att skapa dig en bild av kommande termins utbildningsläkare.  
 

Vecka 1-2 

Under de första veckorna är det viktigt att tillbringa mycket tid med utbildningsläkarna för att lära 
känna dem och skapa ett förtroende. Medsittning med alla utbildningsläkare bör göras under dessa 
veckor och dokumenteras i loggboken. 

Det är under denna period som man skapar rutiner som sedan fortlöper under terminen. Det handlar 
om morgonmötet, där man går igenom dagen. Vem gör medsittning med vem och vilken typ av 
patienter är inbokade. Vad vill läraren att utbildningsläkarna skall tänka på just denna dag.  

Vid eftermiddagsmötet går lärarna igenom frågan vad har vi lärt oss idag? Vad blev bra? Vad blev 
mindre bra? Här är det viktigt att man försöker få samtliga utbildningsläkare att tala och utrycka sig. 

På varje patient gäller följande: Medbedöma alla patienter personligt. Kolla utbildningsläkarens 
dokumentation innan diktering. Kolla journal innan signering. Följ dikterings- och labROS-listor så inte 
administration blir eftersatt. Ta då tag i det direkt. Ge konstruktiv kritik. 

Vecka 3-6 

Under dessa veckor får utbildningsläkare fler typer av patienter. Årskontroller börjar bokas in. Nu 
skall bedömningen av utbildningsläkarens medicinska kompetens få stort utrymme. 
Utbildningsläkarens kunskapsluckor skall identifieras och styrkor dokumenteras. Gör medsittningar. 

Dokumentera ofta i utbildningsläkarens loggbok hur det går. Ge konstruktiv kritik. Kolla journal innan 
diktering och innan signering på varje patient. 

Mitterminsbedömning/lärarmöte 

Vid mitterminsmötet skall samtliga lärare medverka i de omdömen som lämnas om respektive 
utbildningsläkare. Utbildningsläkaren bör kunna känna igen den bedömning som ges i den 
konstruktiva kritik som dagligen har lämnats på det hitintill utförda arbetet.  

Utbildningsläkarna får efter mitterminsmötet muntligt och skriftligt omdöme. Det skriftliga och 
muntliga omdömet lämnas av utbildningsledaren så snart som möjligt till utbildningsläkaren samt 
verksamhetschef och handledare på hemvårdcentralen.  
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Vecka 7-14 

Bedöm den medicinska kompetensen hos utbildningsläkaren i takt med att svårighetsgraden på 
patientbesöken ökar. Utbildningsläkarna bedöms utifrån sin utbildningsbakgrund och erfarenhet. Vi 
har en spridning på utbildningsläkarna från nyligen legitimerad till erfaren distriktsläkare i sitt 
hemland.  

Dokumentera ofta i utbildningsläkarens loggbok hur det går. Ge tydlig feedback, båda god och dålig. 
Kolla journal innan signering på varje patient. Ge feedback löpande till hemvårdcentralens 
handledare och verksamhetschef hur det går för utbildningsläkaren på NUC. 

Slutterminsbedömning/lärarmöte  

Vid slutterminsbedömningen skall samtliga lärare medverka i de omdömen som lämnas om 
respektive utbildningsläkare. Utbildningsläkaren bör kunna känna igen den bedömning som ges i den 
konstruktiva kritik som dagligen har lämnats på det utförda arbetet under terminen på NUC.  

Utbildningsläkarna får efter slutterminsmötet muntligt och skriftligt omdöme. Ett förslag på 
utbildningsplan för kompetenskomplettering görs för varje utbildningsläkare. 

Omdömena från utbildningscentrum ligger till grund för den fortsatta planeringen och möjligheten 
till tillsvidareanställning inom vårdcentralerna Bra Liv. Därför måste det finnas omfattande stöd för 
omdömet i utbildningsläkarens loggbok och utvärdering.  

Det skriftliga och muntliga omdömet, samt föreslagen utbildningsplan, lämnas av utbildningsledaren 
så snart som möjligt till utbildningsläkaren samt verksamhetschef och handledare på 
hemvårdcentralen. Hemvårdcentralens verksamhetschef fattar beslut om fortsatt anställning med 
stöd av den dokumenterade utvärderingen från NUC. 

 
Nässjö utbildningscentrum den 27 mars 2015, uppdaterat januari 2017 

Dorte Kjeldmand, pedagogiskt ansvarig och utbildningsledare NUC 

Göran Runesson, verksamhetschef Nässjö VC och NUC 

Karin Wihlborg, läkarstrateg Vårdcentralerna Bra Liv 
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Checklista patientbesök kopplat till AT-målbeskrivningen 

Utbildningsläkarens namn: Läkare 1 Läkare 2 Läkare 3 Läkare 4 Läkare 5 Läkare 6

Handläggning

Val och ordination av prover
Hantering av provsvar
Röntgenremiss
Inkommande vårdbegäran
Utgående vårdbegäran
Receptförskrivning
Telefonuppföljning
Tolkbesök
Hembesök 
Palliativ vård
Hantering av dödsfall
Remiss sjukgymnast/arbetsterapeut
Hälsokontroll, allm undersökning
Läkemedelsgenomgång
Skickat in pat med ambulans
Sjukskrivning
Intyg till arbetsgivare om sjukdom
Körkortsintyg, högre behörighet
Körkortsintyg, diabetes
Allmän undersökning för intyg
Kontakt hemsjukvård
LUH
Smittskyddsanmälan
Intyg tillfällig föräldrapenning
Injektion tendinit
Injektion axel
Punktion/injektion knä
Rectoskopi
Proktoskopi
Rektalpalpation
Prostatapalpation
Bröstpalpation
Gynekologisk us
Borttagning hudförändring
Sutur - sårskada
Främmandekropp - öga
Främmandekropp - hud
Använda ögonmikroskop
Använda öronmikroskop
Fiberlaryngoskop
Använda tympanometer

DK 2015-04 Nässjö Utbildningscentrum

5. Patientkategorier
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Läkare 1 Läkare 2 Läkare 3 Läkare 4 Läkare 5 Läkare 6
Neurologstatus
Tolka EKG
HLR-utbildning
Sutur-lektion
Borttagning tånagel
Avlägsna främmandekropp
Symtom/sjukdomstyper
Årskontroll hypotyreos
Andningssvårigheter
Astma
KOL
Diabeteskontroll
Diabeteskontroll, insulinbeh
Ben- underbenssvullnad
Varicer
DVT
Bröstsmärta
Förmaksflimmer
Hjärtsvikt
Hypertoni
Allergi - pollen
Allergisk reaktion
Födoämnesintolerans
Bråck
Gastritbesvär/magsår
Bukproblem
Blod i avföring
Smärta/symtom: pung/testikel/penis
Hemoroider
Illamående
Sväljningsproblem-långvarig
UVI
PSA-patient
Prostataproblem/prostatapalpation
Inkontinens
Hud -utslag
Hud-acne
Hudförändring
Hårbotten
Klåda
Eksem
Nagelsvamp
Sår-svårläkt
Sår- bensår
Böld  alt pilonidalcysta
Infektion - hud
Infektion - hals
Influensa
Hosta

DK 2015-04 Nässjö Utbildningscentrum
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Läkare 1 Läkare 2 Läkare 3 Läkare 4 Läkare 5 Läkare 6
Infektion - övre luftväger
Infektion-nedre luftväger
Infektion-bihålor
Infektion-öra
Infektion - öga
Öga-besvär
Vaxpropp
Öron-nedsatt hörsel
Tinnitus
Feber- långvarig
Förkylning-långvarig
Trötthet
Huvudvärk
Yrsel
Symtom munhåla
Depression-bedömning
Depression - uppföljning
Psykiatri annat
Ångest
Sömnstörningar
MADDRS
HAD
Suicidriskbedömning
Vårdintyg
Krisreaktion
Missbruk - alkohol
Missbruk - läkemedel/droger/spel
Sårskada
Hundbett/kattbett
Problem/smärta rörelseorganen
Generell/långvarig
Akut uppkommen
Huvud
Nacke
Käke
Bröstrygg 
Ländrygg
Smärta ben
Höft
Knä
Fot
Tår
Axel
Armbåge
Handled/ hand/händer
Fingrar
Arm
Häl
Ledvärk

DK 2015-04 Nässjö Utbildningscentrum
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Läkare 1 Läkare 2 Läkare 3 Läkare 4 Läkare 5 Läkare 6
Trauma
Misshandel
Bilolycka-bedömning
Trauma armbåge/ arm
Trauma-axel
Trauma-fot/tå
Trauma höft/lår
Trauma-knä
Trauma-näsa
Trauma handled
Trauma finger
Commotio
Öga -trauma
Trauma ansikte
Trauma rygg
Trauma bröstkorg
Trauma Nacke
Trauma öga
Fallolycka (bedömning)

DK 2015-04 Nässjö Utbildningscentrum
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Arbetsbeskrivning för utbildningsläkare Nässjö 
utbildningscentrum (NUC) 
Terminen är indelad i tre bokningsperioder, som kräver olika insatser av dig som utbildningsläkare.  

Under hela tiden på NUC gäller följande: 

För varje patient gäller: Gå till läraren och diskutera bedömning och behandling innan handläggning 
och för granskning av dokumentation innan diktering. Läraren ska också läsa din journal innan 
signering. Detta beror på att kvaliteten på patientarbetet hela tiden måste kontrolleras. Lärarna kan 
bedöma att du senare på terminen får handlägga patienter självständigt, men då måste det vara sagt 
tydligt och du måste rapportera till lärare innan patienten lämnar mottagningen. 

Förberedelser innan terminsuppstart 
 
Du kommer att kallas på ett två timmars introduktionsmöte då vi går igenom upplägget för terminen. 
NUC har en egen sida på intranätet som du hittar på http://intra.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=90214 
Här hittar du information om lärarschema, fredagsseminarier, bokningsriktlinjer, telefonlistor m.m. 
 
Vecka 1-2 

Under de första veckorna kommer lärarna tillbringa mycket tid med dig som utbildningsläkarna för 
att lära känna dig och skapa ett förtroende. Medsittning med alla utbildningsläkare görs under dessa 
veckor och dokumenteras i loggboken. Medsittning innebär att läraren är med dig vid ett helt 
patientbesök på behandlingsrummet. 

Dagliga morgonmöten kl. 08.10 och eftermiddagsmöten kl. 16.00 ingår i NUC´s koncept. Dessa möten 
är till för reflektion och ge ett ökat lärande. På morgonmötet går man igenom dagen. Vem gör 
medsittning med vem och vilken typ av patienter är inbokade. Vad vill läraren att utbildningsläkarna 
skall tänka på just denna dag.  

Vid eftermiddagsmötet går lärarna igenom frågan vad har vi lärt oss idag? Vad blev bra? Vad blev 
mindre bra? Här förväntas att alla utbildningsläkare är aktiva delaktiga. 

Följ dina dikterings- och labROS-listor så inte din administration blir eftersatt. Dagens arbete ska 
dokumenteras idag. 

Vecka 3-6 

Under dessa veckor får du som utbildningsläkare fler typer av patienter. Årskontroller börjar bokas 
in. Medsittningar görs av lärarna och dina kunskapsluckor skall identifieras och styrkor 
dokumenteras. Läraren ska kolla din journal innan diktering och innan signering på varje patient. 

Lärarna skriver fortlöpande sin bedömning av dig som utbildningsläkarna i en loggbok. I loggboken 
noteras händelser, förbättringsområden, reflektioner från läraren och övrigt man samtalat om, som 
kan vara av intresse för bedömningen  

6. Arbetsbeskrivning utbildningsläkare
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Huvudläraren kommer att återkoppla till hemvårdcentralens verksamhetschef och huvudhandledare 
hur det går för dig som utbildningsläkare på NUC.  

Mitterminsbedömning/lärarmöte 

Efter halva terminen har lärarna ett mitt-terminsmöte då en bedömning göra av din prestation 
hitintills på NUC. Återkoppling ges av utbildningsledare. Generellt omdöme, medicinsk kompetens, 
patientkontakt, samarbetsförmåga, social kompetens, journalföring, hur du följer arbetstider och ditt 
språk är områden som bedöms. Bedömningen görs på en 5 gradig skala. Efter mitterminsmötet 
kommer du få muntlig och skriftlig feedback på vilka parametrar du behöver utveckla vidare. Genom 
daglig muntlig feedback kommer du dock redan innan du får din skriftliga och muntliga bedömning 
ha klart hur det går för dig. 

Vecka 7-14 

Svårighetsgraden på patientbesöken ökar.  Du som utbildningsläkarna bedöms utifrån din 
utbildningsbakgrund och erfarenhet. Lärarna kommer ge din hemvårdcentral feedback hur det går 
för dig på NUC. Läraren ska fortsatt läsa dina journaler innan signering på varje patient. 

Slutterminsbedömning/lärarmöte  

Samtliga lärare medverkar i de omdömen som lämnas skriftligt och muntligt om respektive 
utbildningsläkare. Du som utbildningsläkaren kommer känna igen dig i den bedömning som ges med 
den konstruktiva kritik som dagligen lämnats på ditt utförda arbete. Du behöver i utvärderingen ha 
motsvarande en 3: a på samtliga parametrar för att NUC ska rekommendera din hemvårdcentral att 
ge dig en tillsvidareanställning.  

Kompetenskompletteringsutlåtande görs som är en rekommendation om vilka kliniker du bör göra 
sidotjänstgöring på för att kunna ta fullt ansvar som allmänspecialist på din hemvårdcentral. Normal 
kompletteringsutbildningstid är för en EU-specialist 2 år inklusive tiden på NUC. 

Pedagogisk tankesätt 

Lärarna är erfarna kliniker med handledarerfarenhet.  

Utbildningsläkarna har olika behov och medicinsk erfarenhet och pedagogiken måste därför 
individanpassas.  

Ett flertal gånger under terminen kommer lärarna göra sit-in/medsittning. Det innebär att läraren är 
med i undersökningsrummet när du har patient för att iaktta allt från ditt bemötande av patienten till 
hur du tar anamnes och beslutar om behandlingsupplägg m.m. 

I början sker mycket av undervisningen som enkel instruktion i alla relevanta typer av procedurer, 
från medicinska bedömningar till rättstavning och grammatik. Efterhand som du som 
utbildningsläkarna lär dig det praktiska skall du successivt bli mera självständig och undervisningen 
övergår till att vara kollegiala diskussioner och förslag på hur du kan hitta information och hur du kan 
utöva din medicinska kompetens i den kliniska verkligheten. Patientbemötande och förståelse av hur 
patienter i svensk primärvård förväntar sig vården är en stor och viktig del av inlärningen. Således är 



66

     3(3) 

det vanligt att utbildningsläkarens fråga blir bemött med en motfråga från läraren om hur 
utbildningsläkaren själv tänker sig gå vidare. Nässjö Utbildningscentrum uppfattar detta som den 
mest effektiva inlärningsmodellen.  

Målet för terminen är att du som utbildningsläkarna ska träffa så många patientkategorier som 
möjligt samt värderas mot AT-målbeskrivningen. Sjuksköterskan på NUC ser till att varje 
utbildningsläkare får se så många olika patientkategorier som möjligt. 

Vid terminens slut på NUC bör utbildningsläkaren kunna klara sig med handledning på normal ST- 
nivå, d.v.s. ca en timma i veckan. Dock rekommenderas i den första tiden daglig träff med specialist 
vid arbetsdagens slut för avstämning av aktuella frågeställningar.  

 
Nässjö utbildningscentrum den 27 mars 2015, uppdaterat 4 februari 2017 

Dorte Kjeldmand, pedagogiskt ansvarig och utbildningsledare NUC 

Göran Runesson, verksamhetschef Nässjö VC och NUC 

Karin Wihlborg, läkarstrateg Vårdcentralerna Bra Liv 






