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Sedan vårterminen 1994 be-
drivs på Hälsouniversitetet i
Linköping en forskarförbere-
dande kurs om 20 poäng för me-
dicinare. Deltagarna tar del av
den forskning som pågår på
sjukhuset och stimuleras till
eget fritt tänkande, och fakulte-
ten ser positivt på kursen vilken
på sikt lockar fler medicinare
till forskningen.

På Hälsouniversitetet tillämpas den
pedagogiska principen PBI, problem-
baserad inlärning [1-4]. Detta sätt att
läsa liknar det sätt man arbetar på inom
forskningen.

Utifrån frågeställningar som vi själ-
va formulerar söker vi litteratur och ar-
tiklar, använder resurspersoner osv. Att
kritiskt granska de uppgifter man hittat
blir nödvändigt, när man ser hur olika
en del fenomen förklaras i litteraturen
och att svaren på en del frågor är lika
många som studierna gjorda inom detta
område. Många frågeställningar som vi
har i våra basgrupper väcker stor nyfi-
kenhet, och lika stor frustration när man
inte finner något svar. En önskan vaknar
att finna svar på de obesvarade frågor-
na.

På så vis, kan det tyckas, är PBI ett
förträffligt undervisningsklimat för att
stimulera till forskning bland studenter-
na.

Tidsödande
men stimulerande
Hur kommer det sig då att studenter-

na inte i större utsträckning har sökt sig
till forskningen? Man kan se två viktiga
anledningar till detta: För det första
konsumerar PBI mycket mer tid än den

traditionella utbildningen, för det andra
har vi betydligt färre föreläsningar och
exponeras därmed inte i samma ut-
sträckning för folk »på fältet». Forskar-
na och deras forskning förblir anonyma.
Två fördjupningsarbeten ingår i utbild-
ningen och har visserligen forsknings-
karaktär, men dessa upplevs oftare som
ett »måste» än som en möjlighet att för-
djupa sig i ett intressant ämne. Kanske
är det också så att tidig patientkontakt
och PBI har fått den mesta uppmärk-
samheten när man har gått ut och infor-
merat om vår utbildning, och man har
glömt bort vilken potential den har vad
beträffar forskning.

Behov att se forskning
på närmare håll
Tommy Andersson är docent på in-

stitutionen för cellbiologi i Linköping,
och tidigare terminsansvarig på läkarut-
bildningen. Han är också bekymrad
över att så få medicinare väljer att fors-
ka, vilket verkar vara ett problem gene-
rellt för hela landet. Om fler medicina-
re kunde integreras i de forskargrupper
där det nu finns mest biologer och ke-
mister, skulle forskningen vinna myc-
ket. En blandad bakgrund i dessa grup-
per underlättar för alla kategorier att se
problemen ur flera synvinklar, vilket i
sin tur kan leda till en mer dynamisk
forskning. Kanske ännu bättre kvalitet
på läkarutbildningen skulle bli följden,
då medicinarna skulle kunna hålla i en
del av den undervisning som nu andra
yrkeskategorier måste stå för, t ex ana-
tomi- och histologilaborationer. Detta
gäller även de lärare som är basgrupps-
handledare på de tidiga terminerna, där
det krävs en förtrogenhet med PBI och
trygghet i systemet för att inge studen-
terna förtroende.

En »forskarförberedande kurs» blev
ett sätt att försöka locka oss studenter
till forskningen. Att öka kunskapen om
forskningens premisser även hos dem
som inte kommer att forska vidare var
också ett delmål. Intresset från student-
håll var tydligt, då många av oss kände
behovet att få se forskningen på närma-
re håll och ville få en chans att bedöma
själva om det var något som vi ville ge
oss in på. Fakulteten insåg snart att be-
hovet av en sådan här kurs var stort, och

då pengar skrapades fram kunde den
starta vårterminen 1993. Första antag-
ningen hade 38 sökande (av ca 200 be-
höriga) varav 14 blev antagna. Den and-
ra antagningen ett år senare hade 78 sö-
kande av vilka lika många, dvs 14, blev
antagna, vilket tyder på att intresset är
stort.

Kursen ett tittskåp
Forskarförberedande kurs för läkar-

utbildningen, FFK, är en »kvartsfarts-
kurs» som löper parallellt med läkarut-
bildningen över fyra terminer. Behörig
att söka är den som går termin 2–6, fö-
reträde ges till högre termin samt till
den som sökt tidigare.

Intentionen har inte varit att ge en re-
gelrätt forskarutbildning. Kursen har i
stället karaktären av ett tittskåp, där del-
tagarna exponeras för den forskning
som pågår på sjukhuset. Varje termin
har ett tema: inflammation, cirkula-
tion/diabetes, neurobiologi och tumör-
biologi/prevention. Områdena repre-
senterar delar inom vetenskapen där
Hälsouniversitetet nu har mycket aktiv
forskning. Kursen har fyra olika mo-
ment: kvällsträffar (en per vecka),
lunchdiskussioner (varannan vecka),
»labhelger» (1–2 per termin) och som-
marstipendier.

På varje kvällsträff medverkar två
forskare, om möjligt en prekliniker och
en kliniker, som samarbetar om ett pro-
jekt. De inleder med en kort presenta-
tion av sitt ämne, ger oss sedan en pro-
blemställning och lämnar oss att disku-
tera problemet i två basgrupper om sju
studenter. Ofta lämnar de även ut en ar-
tikel som belyser området och kanske
ger oss några ytterligare uppslag till vad
man har gjort. Forskarna kommer in
som resurspersoner efter cirka en tim-
me, då vi lägger fram våra hypoteser
och diskuterar de problem vi har stött
på, eller det som vi inte har förstått.
Dessa gruppdiskussioner stimulerar
till, och kräver, ett fritt tänkande. Ofta
kommer vi fram till idéer om hur man
kan gå vidare med den problemställ-
ning vi har funderat över, även om vi
inte är speciellt insatta i de laborations-
metoder som skulle bli aktuella, eller
har de rätta orden för de metoder vi fun-
derat på.
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De, som vi kan tycka, smågalna idé-
er som vi har kommit fram till visar sig
ofta vara något som forskarna redan
håller på med, eller ska pröva …

Labhelgerna är inte så många. Me-
ningen med dessa är inte att vi ska lära
oss använda alla metoder, utan mer att
få en inblick i laboratoriearbetet och se
tillämpningen av några vanliga meto-
der.

För oss som är antagna finns som-
marstipendier reser-
verade för båda som-
rarna under kursen,
för närvarande maxi-
malt 14 000 kr över
åtta veckor per stu-
dent och sommar.
Detta är kursens
»andra ben». Under
terminens gång hin-
ner vi inte fördjupa
oss nämnvärt i något
projekt, men detta
stipendium ger oss
en sådan möjlighet.
Eftersom vi har
pengarna med oss till
institutionerna, så är
det ingen som blir
avvisad när man
kommer med en egen
idé, eller vill hänga
på något redan startat
projekt. De villkor
som ställs från kurs-
ledningen är att det
ska finnas en handle-
dare tillgänglig un-
der de veckor vi vill
forska och att det
projekt vi väljer är
rimligt. En redovis-
ning på engelska in-
för de andra kursdel-
tagarna efter sommarens arbete är den
motprestation som förväntas av en som-
marstipendiat.

Ett lyft för
institutionerna
Kursdeltagarna kan grovt delas in i två

kategorier: de som har ett genuint forsk-
ningsintresse och de som ser de 20 poäng
kursen ger som en lättköpt merit på en
hårdnande arbetsmarknad. Det är svårt
att hindra denna andra kategori, men å
andra sidan kan ju detta leda till att någon
tidigare ointresserad student upptäcker
att forskning faktiskt är spännande!

Oavsett vem som blir antagen och
inte, verkar kursen ha ett slags »spin
off»-effekt på hela läkarutbildningen.
Den som inte kommer in på kursen ser
av rent trots till att fixa sig en egen plats
på någon institution. På så sätt är kur-
sens blotta existens tillräcklig för att det
viktigaste målet ska uppnås: att locka
fler medicinare till forskningen.

Fakulteten ser positivt på kursen,
som nu har sin första kull klar. De ser att
det finns chans att få fler forskarstuden-
ter, vilket också lyfter institutionerna.
Lärarna som medverkar är också positi-
va. De tycker att »det är roligt när stu-
denterna tycker det är roligt». Proble-
met är när vi inte ifrågasätter, utan bara
lyssnar. Det är därför bra med lite »vil-
dare» studenter på kursen, för att stimu-
lera diskussionen och det fria tänkan-

det. När det fungerar så, ger det lärarna
en större tillfredsställelse och det blir en
bra kurs.

Eftersom kursschemat som delas ut
till alla föreläsare innehåller alla termi-
nens ämnen – och därmed också en
översikt över den forskning som be-
drivs på Hälsouniversitetet inom re-
spektive tema – ger det också föreläsar-
na en inblick i vad andra grupper håller
på med, och därmed möjlighet till lyck-
ade korsbefruktningar som bieffekt.

Gå denna kurs!
Vi som går kursen är mycket nöjda.

Det är intressant att se vilken forskning
som pågår vid Hälsouniversitetet och
också mycket stimulerande att träffa
människor som är vana att tänka och
ifrågasätta och som ger positiv respons
när man själv tänker. Vi får också träffa
lärare och se vilka som, förutom att de
har ett roligt projekt, även verkar vara
bra handledare. Där har vi ju även en

chans att pröva på med våra stipendier.
Kursen är dessutom ett forum för tankar
runt forskningsetiska aspekter och ar-
betssituationen för forskare.

Det problem vi ser är när lärarna inte
släpper frågeställningarna till oss stu-
denter, utan att det istället blir en kväll i
föreläsningsform med alla fakta serve-
rade. Detta hämmar diskussionen och
det egna tänkandet.

Från fakultetshåll är det intressant att
se om kursen har gett
det man hoppas på:
fler forskningsintres-
serade medicine stu-
derande. Kursen har
bara pågått i två år
och det kan vara svårt
att utvärdera resulta-
tet ännu. Slutgiltigt
resultat kan man t ex
tänka sig se av antalet
forskarstuderande
och antalet sökande
till forskar-AT. Där
kan man nu se att de
två som hunnit längst
på läkarutbildningen
när kursen startade
har sökt forskar-AT,
och två studenter är
nu forskarstuderande
på heltid.
Vår erfarenhet från
denna kurs är i stort
sett mycket positiv.
Vi är glada att vi har
fått möjlighet att gå
den och vill uppmun-
tra alla studenter som
har funderat på vad
forskning är att söka
denna kurs eller lik-
nande på de andra fa-
kulteterna. Och kom-

mer Du inte in, så ge inte upp. Leta reda
på en bra handledare/forskare som ver-
kar hålla på med något intressant pro-
jekt, och hör dig för om du kan få vara
med. För det har vi lärt oss: FORSK-
NING ÄR ROLIGT!!!
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