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Vid Hälsouniversitetet i Linköping
startade en fullständig läkarutbildning
höstterminen 1986. I den nya kursplan
som växte fram gjordes ansträngningar
för att möta de krav på förändring av lä-
karutbildningar som framförts både na-
tionellt och internationellt [1-3]. Stor
vikt lades vid att träna de studerandes
förmåga när det gäller patientkontakt
och kommunikation och att erbjuda ett
studiesätt som successivt skulle ge stu-
denterna möjlighet att träna sin pro-
blembearbetningsförmåga.

Vi ville stimulera studenterna till
livslångt lärande, dvs erbjuda studen-
terna möjlighet att träna sin förmåga att
»lära sig att lära», och vi gav studenter-
na möjlighet att inom utbildningens
ram få tillfälle till integrering med and-
ra yrkesgrupper inom vården. Studen-
terna skulle dessutom under utbildning-

en utveckla en god klinisk färdighet
samt en god teoretisk bas för läkararbe-
tet och bli stimulerade till fortsatt forsk-
ning [4].

De flesta studenterna fullgör nu sin
allmäntjänstgöring (AT), ett fåtal har
slutfört den. Trots detta fann vi det vara
av värde att våren 1994 söka upp de stu-
dentgrupper som lämnat utbildningen.
Vi ville få AT-läkarnas bedömning av i
vilken utsträckning de menade att ut-
bildningen bidragit till att utveckla de
förmågor som krävs för att utöva läkar-
yrket.

Studien är planerad som en av tre
som tillsammans avser att ge kunskap
om i vilka avseenden utbildningen lever
upp till de krav på förmågor som läkar-
na ställs inför under sin AT-tid.

METOD
Syftet med studien var att få AT-lä-

karnas bedömning av i vilken utsträck-
ning de känt sig förberedda inom de
områden som Hälsouniversitetet i Lin-
köping fäst stort avseende vid. 

En enkät sändes till alla de studenter
som utexaminerats från den nya läkar-
utbildningen i Linköping.

Enkäten bestod av frågor med både
fasta och öppna svarsalternativ. Huvud-
frågeställningar för studien var att un-
dersöka i vilken grad de f d studenterna
ansåg att de blivit förberedda när det
gäller de teoretiska kunskaperna samt
förmågan att samarbeta med personer i
andra vårdyrken, förmågan att kommu-
nicera med patienter, att kunna lösa pro-
blem, att ha färdigheter när det gäller
undersökningsteknik och förmågan att
lära sig att lära. Dessa frågor ställdes
med fasta svarsalternativ.

Förutom de redovisade huvudfråge-
ställningarna innehöll enkäten också
fyra kompletterande, öppna frågor:
»Ange de områden som du tyckt att du
varit väl respektive otillräckligt förbe-
redd på efter läkarutbildningen vid
HU» samt »Vilka områden tycker du att
utbildningen borde lägga större vikt vid
respektive lagt onödigt stor vikt vid/för
lång tid på?» Observera att varje individ
hade möjlighet att på dessa fyra frågor
ange flera områden som svar. De områ-
den som angavs här var således spon-

tant framförda och inte exemplifierade i
enkäten.

Undersökningsgruppen bestod av
104 f d studenter som avlagt läkarexa-
men vid Hälsouniversitetet under perio-
den januari 1992–januari 1994, således
fem olika studentgrupper. De utgör
samtliga examinerade under denna tid.
88 personer svarade efter påstötningar
(39 män och 49 kvinnor, 84 procent).
Av de 16 som inte svarade, har elva inte
hört av sig och fem har meddelat att de
inte vill svara.

När enkäten besvarades hade det gått
sex månader sedan de senast examine-
rade hade lämnat utbildningen (de hade
därmed inte hunnit med mer än en kort
period av sin AT), och 34 månader se-
dan examen för dem som först lämnade
utbildningen (sex personer hade full-
gjort hela sin AT). Tre personer i under-
sökningsgruppen hade inte haft läkarar-
bete efter examen. Vid tolkningen av re-
sultaten är det därför nödvändigt att ta i
beaktande att de AT-läkare som besva-
rade enkäten hade olika lång erfarenhet
av allmäntjänstgöringen.

RESULTAT
Enkätens fasta frågealternativ besva-

rades på en 6-gradig skala där det ena
extremvärdet betyder nej/inte alls och
det andra extremvärdet betyder ja/i stor
utsträckning/i hög grad. I Tabell I redo-
visas resultaten.

Generellt kan sägas att AT-läkarna
bedömt utbildningens betydelse som
förberedelse till de efterfrågade förmå-
gorna/färdigheterna/kunskaperna som
god. Svarsmönstret visar dock att AT-
läkarna skattat utbildningens förmåga
att utveckla kommunikationsförmågan
med patienter högst och förmågan till
samarbete med andra yrkesgrupper/
kolleger inom vårdarbetet något lägre.

I enkäten fanns vidare en fråga angå-
ende deras användande av biblioteket.
Frågan kan tillsammans med frågan om
på vilket sätt man använder resursper-
soner i det vardagliga arbetet ses som ett
försök att fånga en begränsad del av de
tidigare studenternas förmåga till »life
long learning». De två frågor som an-
vänts i denna studie avser i första hand
att mäta den indikator som hänger ihop
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med att hitta efterfrågad information.
Resultaten redovisas i Tabell II.

Det framgår av tabellen att de flesta
AT-läkarna använder biblioteket i sitt
arbete, men visar stor variation i hur
ofta. De redovisar däremot att de använ-
der resurspersoner i relativt stor ut-
sträckning (se Tabell I).

Fördelningen av svaren  på de frågor
som gäller i vilken utsträckning AT-lä-
karna påbörjat eller planerat att påbörja
forskarutbildning redovisas i Tabell III.
Av svaren framgår vidare att fem hade
publicerat någon eller några artiklar i
svenska tidskrifter och sju i internatio-
nella tidskrifter.

Mer av undersökningsteknik
och ledarskap
Svaren på de fyra öppna frågorna

korresponderade väsentligen med de
svar som erhölls vid de mer riktade frå-
gorna redovisade i Tabell I. Särskilt be-
tonades dock behovet av fler undervis-
ningsmoment avseende undersöknings-
teknik och läkarrollen/ledarskapsförbe-
redelse. Därutöver förekom spridda
kommentarer om olika kliniska tjänst-
göringar alternativt ämnesområden
som borde fått mera utrymme under stu-
dietiden, t ex anatomi, farmakologi,
mikrobiologi, ortopedi, internmedicin,
infektionssjukdomar och urologi. Nå-
gon saknade utbildning i datorkunskap,
facklig skolning, insyn i bakjoursverk-
samhet. Några ville ha mer utbildning i
bedömning av röntgenbilder.

Mindre primärvårdsanknytning
Det övervägande antalet som svarat

att utbildningen lagt för stor vikt vid nå-
got moment hade pekat på den relativt
omfattande primärvårdsanknytningen,
speciellt under de senare terminerna.

Momentet integration mellan läkar-
utbildningen och de medellånga vårdut-
bildningarna i de första tio veckornas

kurs tyckte några hade för stor beto-
ning; man menade att tiden under bäg-
ge dessa två moment skulle kunna ut-
nyttjas mer effektivt. Dessutom före-
kom sporadiska kommentarer om för
stor vikt vid psykiatri, socialmedicin
samt yrkesmedicin.

DISKUSSION
Diskussion angående den optimala

utformningen av en läkarutbildning har
förts länge. I vilken utsträckning kan de
krav som ställs på läkarna efter avslutad
utbildning uppfyllas genom de utbild-
ningar som erbjuds? Till denna diskus-
sion kan våra resultat hänföras. AT-lä-
karnas egen bedömning av i vilken grad
de fått möjlighet att utveckla förmågor
viktiga för läkaryrket bör dock ses som
en av flera kunskapskällor för denna
frågeställning. Det är av vikt att dessa
resultat kompletteras med en bedöm-
ning gjord av AT-läkarnas handledare.
De har i vardagen möjlighet att bedöma
AT-läkarnas reella kompetens i olika
avseenden.

God förmåga
att kommunicera
De resultat som presenterats kan ge

vissa indikationer på att det sätt att or-
ganisera och genomföra studierna som
används vid läkarutbildningen i Linkö-
ping leder i en riktning som är önskvärd.
AT-läkarna har i särskilt hög grad ansett
att de varit väl förberedda när det gäller
förmågan att kommunicera med patien-

ter. Resultaten kan jämföras med en stu-
die från King’s College [5] där fem stu-
dentgrupper i hög grad efterfrågat bättre
träning i kommunikationsfärdigheter.

Kaisen och medarbetare [6] har i en
studie vänt sig till AT-läkare som utbil-
dats i Bergen respektive Tromsö. De lä-
kare som utbildats i Tromsö ansåg sig i
likhet med AT-läkare från Linköping
vara väl förberedda när det gäller för-
mågan att kommunicera med patienter.
En rimlig tolkning av dessa resultat kan
vara att den utbildningsmodell som till-
lämpas vid läkarutbildningarna i Linkö-
ping och Tromsö liknar varandra och i
detta avseende leder i avsedd riktning
[3, 6].

De fördjupade studier som planeras
kommer att ge ytterligare aspekter på
frågan om AT-läkare i sitt vardagliga ar-
bete med patienter visar en god förmå-
ga till kommunikation och klinisk be-
dömning.

Olika uppfattningar om vad som i en
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Tabell I. Fördelning av AT-läkarnas svar på frågor om grundutbildningens betydelse för arbetet som AT-läkare (absoluta tal).

Nej, Ja, i stor
inte alls utsträckning

Antal Medel-
Fråga 1 2 3 4 5 6 svar värde

Har läkarutbildningen bidragit till att utveckla din
förmåga till samarbete med andra yrkesgrupper/
kolleger inom vårdarbetet? 3 9 7 25 34 8 86 4,20
Har läkarutbildningen bidragit till att utveckla
din problemlösningsförmåga? 0 2 2 18 45 19 86 4,89
Har läkarutbildningen gjort dig förberedd när det
gäller färdigheter i undersökningsteknik? 0 4 6 23 28 24 85 4,77
I vilken grad anser du att läkarutbildningen hjälpt
dig när det gäller din kommunikationsförmåga
med patienter? 1 0 2 10 29 43 85 5,29
Har läkarutbildningen givit dig teoretiska kunskaper
för ditt arbete som AT-läkare?1 0 0 7 15 40 22 84 4,44
På vilket sätt använder du dig av resurspersoner
i ditt vardagliga läkararbete?1 1 3 6 16 33 26 85 5,03
1 Här var svarsalternativen »Inte alls» respektive »I hög grad».

Tabell II. AT-läkarnas svar på frågan »I hur hög grad använder du dig av biblioteket i ditt var-
dagliga läkararbete?» Svaren redovisas i absoluta tal. Siffrorna inom parentes anger procent.

Någon gång Någon gång
Inte alls per månad per vecka Dagligen Ej svar

10 43 25 6 4
(11) (49) (28) (7) (5)

Tabell III. AT-läkarnas svar avseende fors-
karutbildning och om de skrivit artiklar. 

Ja Nej Ej svar

Har du påbörjat
forskarutbildning? 6 82 –
Har du planer på
att påbörja forskar-
utbildning? 13 55 20
Har du skrivit
någon/några
artiklar/skrifter? 12 75 1



ANNONS



utbildning leder till fördjupade teoretis-
ka kunskaper har förts fram. En utbild-
ningsmodell med problembaserad in-
lärning har, både i Sverige och utom-
lands, ibland förmodats ge grundare
teoretiska kunskaper som ett resultat av
detta studiesätt. De resultat som här pre-
senterats bör inte ses som ett argument i
denna debatt; detta kommer att prövas
på annat sätt, t ex i den nationella AT-
examinationen och den planerade na-
tionella utvärderingen av samtliga lä-
karutbildningar i Sverige. Det är dock
intressant att notera att AT-läkarna i
denna studie i hög grad känt sig väl för-
beredda när det gäller teoretiska kun-
skaper.

AT-läkarna anser sig ha fått god för-
måga till problemlösning. I den norska
studien [6] har AT-läkarna tagit ställ-
ning till förmågan att identifiera patien-
ternas problem utifrån den presenterade
sjukdomshistorien. Resultaten där visar
att läkarna från Tromsö i hög grad an-
sett att de blivit väl förberedda för des-
sa uppgifter medan cirka hälften av lä-
karna från Bergen bara till viss del känt
sig förberedda.

Den bedömning AT-läkarna från
Tromsö gjorde är i det närmaste iden-
tisk med den bedömning AT-läkarna
från Linköping gjort. Tyvärr finns inte
någon jämförelse med andra utbild-
ningsorter i Sverige ännu, men sådana
studier planeras.

Väl förberedda
Dessa resultat kan i sig ge upphov

till en diskussion om utbildningsmo-
dellens betydelse för den kompetens lä-
karna tycker sig ha efter avslutad ut-
bildning. Resultaten antyder att utbild-
ningsmodellen från Tromsö och Linkö-
ping leder till att de utbildade läkarna
blivit väl förberedda för vissa krav som
läkaryrket ställer på dem. Det ger en in-
dikation på att det sätt att arbeta under
grundutbildningen, med inhämtningen
av teoretiska kunskaper genom att be-
arbeta och söka lösningar på verkliga
situationer och problem, gjort att AT-
läkarna känt sig förberedda inför de si-
tuationer de ställs på under sina tjänst-
göringar.

För tidigt
ha uppfattning om ledarskap
Vad gäller beredskapen för läkarrol-

len och ledarskapet har undervisningen
redan utökats och förbättrats i dessa
moment. Den kliniska handledningen
ses nu över och flera åtgärder planeras
för att stärka denna del i utbildningen.
Det fanns skilda delar av utbildningen
som några tyckte kunde ges minskat ut-
rymme, alternativt utnyttjas mer effek-
tivt, särskilt primärvårdstjänstgöringen,
samhällsanknytningen (socialmedicin
och samhällsmedicin) samt integra-

tionsmomentet inom den första termi-
nen. Det bör dock beaktas att de flesta
som ingick i undersökningen inte hade
fullgjort hela AT-tjänstgöringen. Till
exempel hade endast åtta personer av-
slutat primärvårdsplaceringen, med
följd att de resterande inte hade egentlig
erfarenhet av vad studietiden hade haft
för betydelse för denna typ av tjänstgö-
ring.

När det gäller färdigheter i under-
sökningsteknik har AT-läkarna bedömt
att de i relativt hög grad känt sig förbe-
redda, men inte i lika hög grad som när
det gäller kommunikationsförmåga el-
ler teoretiska kunskaper. Vid jämförelse
mellan de norska läkarna visar det sig
dock att AT-läkarna från Tromsö och
Linköping har ett liknande svarsmöns-
ter. Stora olikheter fanns i resultaten
från AT-läkare utbildade i Bergen. Det-
ta talar för att utbildningen kan förbätt-
ras för att bli mer effektiv.

Undervisningsavdelning
för integrering
Dessa synpunkter gäller även för be-

dömningen av förmågan till samarbete
mellan olika yrkesgrupper inom vår-
den. I förhållande till de högt ställda
målen när det gäller samarbete med
andra yrkeskategorier inom vården, är
resultaten en indikation på att integra-
tionsmoment mellan olika utbildningar
inom vården kan förbättras. Ett exem-
pel på ett sådant moment som har in-
förts efter studiens genomförande, är
nyskapandet av en undervisningsavdel-
ning, där studenter från läkarutbild-
ningen under två veckor tjänstgör till-
sammans med studerande från medel-
långa vårdutbildningar. Studenterna får
handledning av lärare från de olika ut-
bildningarna. 

Självstyrt lärande
är att se sina behov
I litteraturen om »life long learning»

framhålls det självstyrda lärandet som
en mycket central aspekt. Indikationer
på att någon rör sig i riktning mot det
självstyrda lärandet är bl a att själv kun-
na identifiera sina inlärningsbehov, att
hitta informationen och att kunna bear-
beta denna [7]. Målsättningen att erbju-
da studenterna en studiemiljö, där det är
möjligt att träna sin förmåga att lära, ska
ses i relation till frågeställningen om i
vilken grad AT-läkarna använder sig av
resurspersoner i det vardagliga läkarar-
betet samt också i vilken mån de använ-
der sig av biblioteket som en resurs. Vi
ser användandet av bibliotek och resur-
spersoner som aktiviteter för att upp-
rätthålla en förmåga att själv styra sitt
lärande. Även i detta avseende pekar
AT-läkarnas svar på att detta blivit en
naturlig del av det vardagliga arbetet.
Användningen av biblioteket visar dock

på relativt stora variationer. De planera-
de fördjupade studierna med intervjuer
med AT-läkarna kan sprida mer ljus
över denna frågeställning.

AT-läkarna är positiva till utbild-
ningens allmänna uppläggning. Vissa
delar av utbildningen behöver emeller-
tid ses över och ytterligare förbättras.
Två ytterligare studier har planerats: en
vänder sig till AT-läkarnas handledare
och en till AT-läkarna själva. Med dessa
avser vi att tränga djupare in i de fråge-
ställningar som här formulerats.
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