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En modell för utvärdering av
läkares grundutbildning bör
bygga på självvärdering kom-
pletterad med extern gransk-
ning. De principer som bör styra
inriktningen av utvärderingen
bör bl a vara enkelhet, problem-
orientering och självreglering.
Ingående kvalitetsmoment bör
belysa struktur, process och re-
sultat.

Medicinska fakulteterna arbetar se-
dan länge med att följa upp och utvärde-
ra den egna verksamheten. Men det har
gjorts få försök att synkronisera detta
arbete. Högskoleverket håller för närva-
rande på med en nationell utvärdering
av läkarutbildningen. 

Som ett komplement till detta har
Läkarförbundet utarbetat ett program
»Kvalitetsutveckling av läkares grund-
utbildning» för hur fakulteternas konti-
nuerliga uppföljningar kan göras mer
enhetliga, i syfte att skapa överblick och
underlag för en fortlöpande diskussion
om kvaliteten i läkarutbildningen. 

Det är vanligt att kvalitetssäkring ge-
nomförs i två steg, dels en intern själv-
värdering, dels en extern granskning.
Förbundet anser att detta är en praktisk
och bra form att genomföra kvalitets-
säkringsarbete även i högskolan.

Ur Läkarförbundets synvinkel är det
väsentligt att få rimliga indikatorer på
hur väl utbildningssystemet som helhet
lyckas rekrytera, utbilda och fostra goda
läkare. Kvaliteten på »slutprodukten» är
professionens viktigaste intresse. 

Några varningslampor
För utvärdering av grundutbildning-

en förespråkar Läkarförbundet ett »in-
dikatortänkande» liknande det som Me-
dicinska kvalitetsrådet har arbetat fram.
Ett mindre antal centrala och starkt se-
lekterade indikatorer tillåts fungera
som varningslampor med vars hjälp
tendenser i kvalitetsutvecklingen kan
avläsas. Indikatorerna ska täcka struk-
tur-, process- och resultatkvalitet.

Läkarförbundet förespråkar en
utvärderingsmodell som bygger på
självvärdering kompletterad med ex-
tern granskning. Värderingen bör ske
utifrån värden på nationella indikatorer
och på data om lokala utvärderings- och
utvecklingsinsatser.

De principer som Läkarförbundet an-
ser bör styra inriktningen av utvärde-

ringen är enkelhet, förändring, en kom-
bination av nationellt jämförbara indi-
katorer och interna analys- och föränd-
ringsinstrument, självvärdering, ständig
utveckling av indikatorer och interna in-
strument, problemorientering, självre-
glering samt mångdimensionalitet ge-
nom att data används på olika sätt.

Lärarnas tillgänglighet
I fråga om struktur föreslår förbun-

det indikatorer inom områdena lärartät-
het, lärarkompetens och resursfördel-
ning. När det gäller lärartäthet föreslås
förbundet indikatorn »Utbildningstim-
me per student». Med utbildningstimme
menas den samlade tid som lärarna av-
sätter för studenter i form av handled-
ning och undervisning inklusive förbere-
delsetid. Utbildningstimme är inte likty-
digt med katedral undervisning utan syf-
tar till att fånga lärarnas tillgänglighet
och studentorienterade arbetssätt.

I fråga om lärarkompetens föreslås
indikatorerna »Andel lärare som har er-
hållit pedagogisk utbildning i den ut-
bildningsstrategi som tillämpas» samt
»Lärarkvalitet som studenterna bedö-
mer den».

De två indikatorerna »Antal budget-
kronor per student på medicinsk fakul-
tet» samt »Andel av medicinsk fakultets
resurser som disponeras för direkt ut-
bildning»  föreslås inom området re-
sursfördelning. När det gäller lokaler
och utrustning föreslår förbundet att
den externa granskaren ska granska det-
ta och föreslår därför inga indikatorer.

Processkvalitet definieras som kva-
liteten i utbildningsprocessen. På grund-
val av förutsättningarna skapas en utbild-
ningsprodukt som kan beskrivas utifrån
vad den innehåller, sättet den skapas på
samt med vilken grad av lyhördhet den
korrigeras. Inom området föreslår för-
bundet indikatorer för antagning, pro-
graminnehåll, handledning/praktik, kor-
rigeringsvilja och examination.

Läkarförbundet anser det viktigt att
följa och värdera utvecklingen i fråga
om antagningsförfarande och -kriterier
samt att jämförelser mellan olika sys-
tem är av stort värde. Detta är något som
forskning, longitudinella resultatupp-
följningar och kontinuerliga värdering-
ar av studieresultat måste riktas mot.
Men dessutom föreslår förbundet indi-
katorn »Andel examinerade studenter
av antalet antagna».

I fråga om programinnehåll föreslår
förbundet indikatorerna »Andel studen-

ter som känner till målen för specifice-
rade utbildningsavsnitt» samt » Andel
studenter som anser att kursavsnittens
innehåll och genomförande väl motsva-
rar målen».

För området handledning/praktik fö-
reslår förbundet indikatorerna »Antal
patientmöten per student med individu-
ellt förd journal och där journalanteck-
ningar gåtts ingenom» och »Antal
självständigt utförda slutanteckningar
som genomgåtts av handledare». Andra
indikatorer är »Antal närvarotillfällen
vid förlossningar per studerande» och
»Antal självständigt genomförda gips-
ningar per studerande. För den teoretis-
ka delen kan indikatorn »Antalet egen-
händigt utförda laborationer, mikrosko-
peringar och dissektioner» användas.

Förbundet föreslår indikatorn »Andel
studenter som anser att det är menings-
fullt att lämna kurs/terminsutvärdering-
ar» inom området korrigeringsvilja. 

Förbundet konstaterar att det finns
goda system för intern uppföljning som
stöd för intern dialog och värdering vad
gäller examination. Som ett komplement
föreslår förbundet indikatorn »Andel
studenter som anser att kurstentamen
överensstämmer bra med studenternas
bild av utbildningens mål och innehåll».

Fostra goda läkare
Slutmålet för läkarutbildningen är

att utbilda och fostra goda läkare. För-
bundet konstaterar att andra utvärde-
ringsmått skulle vara överflödiga om
det fanns tillförlitliga sätt att nå enig-
het om och mäta vad en god läkare är
och om det vore möjligt att renodla ut-
bildningens inverkan på resultatet.

I fråga om resultatet föreslår förbun-
det inom området kunskap indikatorn
»Resultat på nationellt kliniskt kun-
skapsprov». Ett sådant prov är inte ex-
tra tentamen utan har uteslutande kvali-
tetsvärderande syften och ska därför
vara anonymt. Inom området förhåll-
ningssätt och attityder föreslår förbun-
det indikatorn »Professionell profil en-
ligt nationellt test».

När det gäller forskningsintresse och
vetenskapligt förhållningssätt föreslår
förbundet inga indikatorer, men påpe-
kar att momentet måste inta en bety-
delsfull roll i självvärderingar och ex-
terna granskningar.

Programmet kommer att distribueras
till de medicinska fakulteterna och till
högskoleverket.
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Program från Läkarförbundet:

System för enhetlig uppföljning 
av läkares grundutbildning


