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Institutionen för obstetrik
och gynekologi vid Uppsala uni-
versitet organiserade under vår-
terminen 1995 en grundutbild-
ningskurs på engelska, för fyra
ungerska och 30 svenska stu-
denter.

Lärarna var i utvärderingen
mer positiva till genomförandet
än studenterna. Lärarna ansåg
att det krävdes mer arbete, men
att det i gengäld var stimuleran-
de med undervisning på engels-
ka. De svenska studenterna kri-
tiserade framförallt lärarnas
engelska språkkunskaper. De
utländska studenterna var nöj-
da med den grundutbildning i
obstetrik och gynekologi de fick
i Uppsala.

Institutionen för obstetrik och gyne-
kologi fick i uppdrag av Uppsala uni-
versitet, att inom Tempus-programmet
anordna den första internationella kur-
sen inom läkarutbildningen. Tempus är
ett EU-projekt, vars huvudsakliga mål
är att modernisera och utveckla den
högre utbildningen i östeuropeiska län-
der.

Det program som institutionen för
obstetrik och gynekologi i Uppsala del-
tar i innebär ett utbyte med två ungerska
universitet, nämligen de i Debrecen och
Szeged. Under april–juni 1995 studera-

de fyra ungerska studenter obstetrik och
gynekologi i Uppsala. Två yngre ung-
erska lärare besökte Uppsala för att få
erfarenheter av vår medicinska utbild-
ning. Två lärare från vår institution be-
sökte de medicinska högskolorna i
Debrecen och Szeged och träffade kol-
leger samt ungerska studenter. Under-
visningsfrågor diskuterades och erfa-
renheter utbyttes.

Under 1996 har samarbetet fortsatt
och utvidgats så att fyra medicinstuden-
ter från Uppsala läser elektiva kurser
inom obstetrik och gynekologi vid uni-
versiteten i Debrecen respektive Sze-
ged.

Förberedelser
Studierektor vid Karolinska sjukhu-

sets barnklinik, där man årligen har en
internationell kurs, delgav Uppsalakli-
nikens samtliga läkare/lärare sina erfa-
renheter av för- och nackdelar med un-
dervisning på engelska.

All personal på kvinnokliniken fick
information om den kommande kursen.
Alla läkare som föreläser tillfrågades
om de var villiga att hålla sin föreläs-
ning på engelska. De svenska studenter-
na blev under terminen före kursstart in-
formerade om att kursen i obstetrik och
gynekologi under senare delen av vår-
terminen 1995 skulle vara internatio-
nell och ges på engelska. Det gavs där-
med tillfälle för enskilda studenter att
byta kurs om någon inte önskade stude-
ra obstetrik och gynekologi på engels-
ka.

Deltagare i kursen var 30 svenska
och fyra ungerska studenter som dela-
des i fyra grupper. Fyra svenska studen-
ter, samtliga med egen utländsk bak-
grund eller kontakter, anmälde intresse
av att tillsammans med de fyra ungerska
studenterna ingå i den internationella
gruppen.

Allt översattes
Allt kursmaterial översattes till eng-

elska, alla föreläsningar och seminarier
omarbetades till engelska. Förutom
professors- och lektorstjänster finns
normalt 1,5 tjänster för kliniska assi-
stenter anställda i undervisningen.  Från
Uppsala universitet äskade vi medel
motsvarande ytterligare 25 procent av
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för kramper som uppfattats som affekt-
och feberkramper. Sannolikt rörde det
sig om hypokalcemiattacker som feltol-
kats. EKG med bestämning av Q-T-tid
är ett värdefullt diagnostiskt hjälpme-
del. Alla patienter uppvisade klassiska
dubbelmalleoler – ett kliniskt fynd som
inte tycks vara så välkänt och som hade
förbisetts vid tidigare klinisk undersök-
ning av patienterna.

Behandling av rakit är tillförsel av
D-vitamin. Tyvärr finns inget klassiskt
D-vitaminpreparat registrerat, i stället
rekommenderas Etalpha – 1,2-dehy-
droxivitamin D3, en mera aktiv D-vita-
minmetabolit som ges i en dos om 0,05
µg/kg och dygn. Eftersom det är en
mera aktiv metabolit ökar risken för hy-
perkalcemi (trötthet, törst, obstipation).
Kontroll av kalk och fosfor bör därför
göras efter två veckors behandling samt
en gång per månad under de tre måna-
der behandlingen brukar bedrivas, där-
efter återgång till vanlig AD-profylax,
av tradition i form av fem droppar AD-
vitamin dagligen. Notera att rakit inte
skall behandlas genom ökad tillförsel
av AD-vitaminer, eftersom det då före-
ligger risk för A-vitaminintoxikation.

Två av patienterna uppvisade dess-
utom en klassisk järnbristanemi, vilken
snabbt normaliserats av adekvat tillför-
sel av järn. Kostrådgivning är angelä-
gen.

Det finns en uppenbar risk för att ut-
veckla rakit om spädbarn inte får AD-
profylax. Språksvårigheter och kultu-
rella skillnader ökar riskerna i invand-
rarfamiljer. Det är mycket angeläget att
främst BVC-personal, men även annan
sjukvårdspersonal som kommer i kon-
takt med dessa familjer, är medvetna
om risken för att utveckla rakit och kän-
ner till sjukdomens klinik. AD-profylax
under spädbarnsåret och under de när-
maste åren är nödvändig! •



en klinisk assistenttjänst, vilket  bifölls.
Denna extra resurs användes i huvudsak
till att följa och vid behov stötta den in-
ternationella gruppen.

Svårt förmedla nyanser
En föreläsare, i ämnet sexologi och

psykosomatiska smärttillstånd, ansåg

att det skulle vara svårt att förmedla vik-
tiga nyanser i ämnet på främmande
språk. De ungerska studenterna fick i
stället motsvarande undervisning i se-
minarieform. Den internationella grup-
pen fick all gruppundervisning på eng-
elska. I grupper med enbart svenska
kandidater användes svenska. I Ungern

är den obligatoriska kurstiden i obste-
trik och gynekologi längre än i Sverige.
De ungerska studenterna fick därför
läsa obstetrik och gynekologi ytterliga-
re en månad, efter att de svenska studen-
terna slutat. De fick då extra seminarier
och ytterligare praktik.

Den skriftliga och muntliga tenta-
men var på svenska för de svenska och
på engelska för de ungerska studenter-
na.

Utvärdering
Förutom utvärdering på normalt sätt,

med skriftlig och muntlig kursvärde-
ring, fick kursdeltagarna också sju på-
ståenden att ta ställning till med anled-
ning av att kursen hållits på engelska.
Läkarna/lärarna på kliniken fick i en en-
kät besvara frågor rörande den interna-
tionella kursen och undervisningen på
engelska.

Studenternas bedömning: Svarsfre-
kvensen från de svenska studenterna
var 27/30, dvs 90 procent. Samtliga fyra
ungerska studenter besvarade institu-
tionens enkät. Generellt fick föreläsar-
na någon tiondel lägre betyg på en po-
ängskala 1–5 än de normalt brukar få.

Språksvårigheter
Studenterna var inte helt nöjda med

kurslitteraturen och utdelat material (se
rutan Frågor angående kursen). Lägst
betyg fick föreläsningarnas kvalitet.
Man ansåg att det fanns språksvårighe-
ter och att föreläsarna i vissa fall varit
dåligt förberedda. Däremot var man
mycket nöjd med seminarier, gruppun-
dervisningar och den praktiska utbild-
ningen: »En av de bästa kurser vi gått.»
Man uppskattade att ha blivit kollegialt
bemött och att det på kliniken rådde en
trevlig stämning. Däremot angav man
att internationaliseringen ibland varit
problemfylld. Några studenter ifråga-
satte att grundutbildning gavs på eng-
elska inom den medicinska fakulteten:
»Man tappade i kvaliteten på grund av
språksvårigheter.»  »Undervisningen är
väl i första hand till för oss?» De ut-
ländska studenterna var mera positiva i
sitt omdöme. De gav t ex generellt hög-
re betyg på föreläsningarna.

I rutan Frågor angående engelskan
framkommer att hälften av de svenska
studenterna tyckte att studierna på eng-
elska var mer tröttande än de trott. Bara
22  procent vill ha flera kurser på eng-
elska, men lika många tycker att det va-
rit en huvudsakligen stimulerande upp-
levelse.

Lättare för utlänningar
De ungerska studenterna fick ytterli-

gare fem frågor. De upplevde inte några
språksvårigheter i kontakten med pati-
enter, läkare eller övrig personal på
vårdavdelningarna samt tyckte att de
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Frågor angående kursen
Frågor till studenterna angående kursen i obstetrik och gynekologi (skala 1–5).

Medelvärde

Svensk Ungersk
student student
n=27 n=2

Hur nöjd är du med…
1. kursen 3,3 5,0
2. kursledningen 3,6 5,0
3. kursboken 2,8 4,0
4. målbeskrivningen 3,4 5,0
5. utdelat material 2,7 5,0

Hur nöjd är du med kvaliteten på kursens…
6. föreläsningar 2,1 5,0
7. seminarier 4,0 5,0
8. gruppundervisningar 3,8 –
9. praktik 3,9 4,5

10. I vilken utsträckning har Du under
kursen på ett värdefullt sätt fått
tillämpa det som ingick i den? 3,7 4,5

11. Var examinationen relevant? 4,1 5,0

Vad anser du om mängden av…
12. föreläsningar 3,0 3,0
13. seminarier 2,8 3,0
14. gruppundervisningar 2,6 3,0
15. praktik 2,8 3,0
16. handledning under praktiken 3,0 2,0
17. färdighetsträning 2,1 3,0
18. tid för självstudier 2,2 3,0

Fråga 12–18 bör ligga så nära 3 som möjligt (<3 indikerar för litet, >3 för mycket)

Frågor angående engelskan
Frågor till studenterna angående kursen i obstetrik och gynekologi på engelska.

Kryssa för ett eller flera av nedanstående alternativ om de stämmer med din egen
uppfattning.

Svensk Ungersk
student student
n=27 (procent) n=4

1. har ökat min språkfärdighet 12 (44,4) 0*
2. känns tillfredsställande att ha

lyckats genomföra kursen 9 (33,3) 4
3. var mer tröttande än jag trodde 13 (48,1) 0
4. vore bra om fler kurser gavs

på engelska 6 (22,2) 3
5. givande tankeubyte med de

utländska studenterna 10 (37,0) 4
6. har fått kontakter som kan bli

värdefulla i framtiden 1 (3,7) 4
7. huvudsakligen stimulerande 6 (22,2) 4

* ändrad formulering i den engelska versionen, i svensk översättning: »Jag hade be-
tydande svårigheter med det engelska språket».



blivit mycket bra behandlade vid dessa
kontakter och av de svenska kamrater-
na. De gav uttryck för att undervisning-
en på mottagningen var något sämre än
på vårdavdelningen, på grund av tids-
brist för läkarna att översätta samtalen.
I övrigt var kommentarerna positiva:
»Perfekt land att ordna internationella
kurser. Det var delvis därför jag sökte
hit.» »De allra flesta patienter talade
mycket bra engelska.» Liksom de
svenska studenterna önskade de mer tid
att träna sina färdigheter i undersök-
ningsteknik, men ansåg att kursen var
välorganiserad.

Vad tyckte lärarna?
27 av 38 tjänstgörande läkare under

vårterminen besvarade enkäten, vilket
gav en  svarsfrekvens på 71 procent. 48
procent hade hört talas om Tempus-pro-
grammet tidigare. 43 procent angav en
huvudsakligt positiv och 3 procent en
huvudsakligt negativ förväntning inför
kursstart. De övriga var nyfikna eller
avvaktande. 86 procent ansåg sig ha fått
tillfredsställande information inför
kursstarten, 83 procent ansåg att man
bör ge flera kurser inom gynekologi och
obstetrik på engelska och 87 procent
tyckte att även andra institutioner bör ge
undervisning på engelska inom grund-
utbildningen. Man ansåg i allmänhet att
det krävdes mer arbete (32 procent nå-
got mer, 41 procent mycket mer) med
denna kurs än med en svenskspråkig
kurs.

Det engelska språket ansågs inte
vara något större problem.  Lärarna på-
pekade dock i sina kommentarer att stu-
denterna i större utsträckning tycktes
vara hämmade att ställa frågor på eng-
elska och att det blev färre diskussioner
än vanligt på föreläsningarna. Lärarna
ansåg vidare att kursen inneburit extra
stimulans i undervisningen och möjlig-
het till språkträning, och man trodde att
också de svenska studenterna blev sti-
mulerade av de utländska studenternas
närvaro. Några har angivit att man såg
mindre till de utländska studenterna på
vårdavdelningar och mottagningar än
förväntat samt att det gick åt mer tid till
att undervisa dessa studenter.

Diskussion
Sveriges regering och riksdag vill

främja möjligheten för svenska studen-
ter att studera utomlands. Ambitionen
är att 10 procent av de högskolestude-
rande ska läsa någon kurs utomlands.
Det är bland annat därför viktigt att
svenska universitet deltar i studentutby-
ten och även ger möjlighet för utländska
studenter att komma till Sverige. Mer
än 80 procent av läkarna/lärarna vid vår
institution i Uppsala ansåg att det fun-
gerade bra att ge grundutbildningen på
engelska och kunde rekommendera

andra institutioner att göra detsamma.
De svenska studenterna var mer kritiska
till undervisningen på engelska. De ut-
tryckte viss oro för att gå miste om nå-
got i utbildningen på grund av ett ony-
anserat och torftigt språk hos lärarna.

Språkkunskaper testades inte
Utländska studenter som kommer

till svenska universitet för att läsa kur-
ser på svenska måste ha goda språkkun-
skaper i svenska, vilket också testas före
kursstart. Något motsvarande test i eng-
elska utfördes inte i vårt fall. Ett krav
var dock att de ungerska studenterna
skulle behärska engelska »excellent»
såväl skriftligt som muntligt. Svenska
studenter talar i allmänhet god engels-
ka, men är sannolikt mindre vana att
läsa kurslitteratur på engelska än förr,
beroende på tillgång till kurslitteratur
på svenska. 44 procent av studenterna
ansåg att man förbättrat sina språkkun-
skaper under kurstiden, något som mås-
te anses positivt. De utländska studen-
terna var mycket nöjda med utbildning-
en.

Deras generellt positiva svar kan na-
turligtvis vara färgade av artighet/tack-
samhet över att ha tagits emot som gäst-
studenter i Sverige. Både de svenska
och ungerska studenterna uppskattade
de praktiska momenten, seminarierna
och gruppundervisningarna i större ut-
sträckning än de traditionella föreläs-
ningarna. Kanske är det så att språkosä-
kerhet påverkar undervisningen mindre
i gruppundervisning än vid kateder fö-
reläsningar.

Kurser för lärarna 
I syfte att bemöta studenternas kritik

av lärarnas språkliga kunskaper har kur-
ser för läkarna på kliniken i att presen-
tera och föreläsa på engelska startat och
pågår. Flera barnmorskor, både i öppen
och sluten vård, deltar i specialkonstru-
erade kurser i medicinsk engelska. Mot-
svarande utbildning planeras även för
delar av klinikens övriga vårdpersonal. 

Vårt slutomdöme är att såväl förbe-
redelser som genomförande av en kli-
nisk grundkurs på engelska innebär mer
arbete och tar mer tid i anspråk. Utvär-
deringen visar emellertid att det är fullt
möjligt att ge en klinisk grundkurs på
engelska. •
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Helt ny bok 
om syndrom!

• Boken ”Mannen bakom syndro-
met” har fått  en helt ny efterföljare:
”Kvinnorna och  männen bakom
syndromen” med 70 artiklar som
publicerats i Läkartidningen under
perioden 1990–1996.Den tar upp
namn som Asperger, Bichat, Fan-
coni och  Waldenström. Här finns
också män  ”bakom metoden”, ex-
empelvis Doppler och Röntgen.

• Denna nya bok omfattar 248 sidor
och är rikt illustrerad, även med
färgbilder. Därtill finns en samman-
ställning (i förminskat utförande) av
de uppskattade tidningsomslag
som hör till serien. Priset är 190 kro-
nor + porto (60 kronor).

---------------------------------------------
Beställ här:

........ ex ”Kvinnorna och männen
bakom syndromen” à 190 kronor +
porto. 
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