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❙ ❙ Specialistkurser i akutmedicin är eftertraktade och har un-
der de senaste åren varit svåra att komma med på tidigt under
ST-utbildningen. De senaste 3–4 åren har endast var tionde
sökande på specialistkurser i akutmedicin kunnat beredas
plats. ST-rådet i Sydvästra sjukvårdsområdet i Region Skåne
(Universitetssjukhuset MAS Malmö, Trelleborgs lasarett och
primärvården) beslutade att starta en multidisciplinär lokal
specialistkurs i akutmedicin hösten 2000. Orsaken var inte
bara platsbrist på specialistkurser i akutmedicin utan också
möjligheten att skapa en bra introduktion till tjänstgöringen
på akutmottagningen, oavsett disciplin. 

Den kliniska verkligheten utgjorde grunden för kursen
»De första 60 minuterna på akutrummet« där arbetets inne-
håll oftast kräver ett multidisciplinärt engagemang. Caseme-
todik som pedagogiskt arbetsätt valdes eftersom metoden ger
träning i klinisk problemlösning [1] och lämpar sig för grup-
per i storleksordningen 20–60 personer [2].

Pedagogik
Casemetodiken kom till Sverige i början av 1990-talet då Na-
tionellt centrum för casemetodik grundades [2]. Metodologin
uppstod vid Harvard Business school i Boston under 1920-ta-
let [2, 3]. 

Praktiskt bedrivs casemetodologin utifrån ett patientfall,
ett »case«, som är verklighetsbaserat, bearbetat och avidenti-
fierat. Fallen har valts mot bakgrunden att flera lösningar är
möjliga. En av skillnaderna mellan casemetodologi och ex-
empelvis problembaserat lärande (PBL) är att man vid case-
metodologin vanligen tar ställning till en kritisk situation, ett
fall, medan man i PBL ofta fokuserar på att förklara olika fe-
nomen [1, 2]. 

Fallet delas ut och kursdeltagarna förbereder sig under 
några minuter individuellt, varefter man går ut i fyra mindre
grupper som diskuterar fallet under 20–30 minuter. Därefter
återsamlas man i storgrupp där deltagare och lärare diskute-
rar fallet utifrån en given mall som synliggörs på en white 
board. 

I casemetodologin har läraren en viktig funktion genom att

aktivt leda och stimulera till diskussion. Man går igenom fal-
let på ett strukturerat sätt och fyller i mallen med hjälp av del-
tagarna. Gruppens olika förslag värderas och diskuteras i stor-
gruppen. Varje fall behandlas färdigt och deltagarna presen-
teras som avslutning för den lösning som det aktuella fallet
fick. 

Utifrån ett fall brukar man kunna belysa symtom, differen-
tialdiagnostiska överväganden, epidemiologi, patofysiologi,
utredning och behandling, och man kan här lämna lokala re-
spektive generella synpunkter. Tyngdpunkten på fallet ligger
dock på omhändertagandet i akutrummet. En kort samman-
fattning hålls av läraren efter varje fall för att komplettera el-
ler belysa vissa fakta i problemlösningen.

Kursdeltagarna och lärarna
De fyra gånger kursen »De första 60 minuterna på akutrum-
met« har hållits har det varit ett stort antal sökande från olika
specialiteter. Därför har vi bestämt oss för att selektera kurs-
deltagarna för att få en multidisciplinär sammansättning till
kursens 25 platser. Efter första kursen reserverades fyra plat-
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ser för erfarna sjuksköterskor som tjänstgör på akutmottag-
ningen. 

Lärarna kommer från ett stort antal discipliner, och alla kli-
niker inklusive sjukhusledningen stödjer konceptet. Kursled-
ningen har på olika sätt förankrat kursens innehåll på hela
sjukhuset. Således finns i lärarkollektivet representanter från
kirurgi, ortopedi, anestesi, medicin, endokrinologi, kardiolo-
gi, transplantationskirurgi, infektionssjukdomar, neurologi,
öron-, näs- och halssjukdomar, röntgen samt sjuksköterskor
och kuratorer.

Kurs i fem dagar
Kursen löper under fem dagar, där tre dagar är förlagda utan-
för sjukhusområdet i externatform och är teoretiska på så vis
att olika fall gås igenom. De sista två kursdagarna är praktis-
ka till sin utformning och är förlagda till lokaler på sjukhus-
området. 

Dag 1 introduceras med en kort föreläsning om epidemiologi
på akutmottagningen, ABCDE-principen (airway; fri luftväg,
breathing; andning, circulation; cirkulation, disability; nerv-
status, exposure; exponering) genomgås och en film om arbe-
tet på akutrummet visas. Därefter övergår man till falldiskus-
sioner med inriktning mot kirurgiskt trauma och hypovolemi.
Begreppen chock, neurotrauma, trauma mot buk, bäcken och
skelett samt de diagnostiska möjligheterna som röntgen har
att erbjuda vid dessa tillstånd diskuteras.

Dag 2 är av internmedicinsk karaktär. Här introduceras bland
annat begreppet MIDAS (meningit, intoxikation, diabetes,
andningsinsufficiens, stroke) med fallpresentationer. Hjärn-
dödsbegreppet och organdonationsfrågor belyses också.

Dag 3 behandlar akuta infektionssjukdomar med sepsis och
meningitfall. På eftermiddagen diskuteras olika typer av and-
ningshinder och man går igenom indikationer för behandling
med kontinuerlig övertrycksandning (CPAP) och tolkning av
artärblodgas.

Dag 4 och 5 är praktiska. Utifrån AHLR(avancerad hjärt- och
lungräddning)-programmet tränar man då fall på docka. Vi
har för denna kurs fyra fall som innefattar kirurgi och medi-
cin med akut svårt sjuk patient som handläggs helt enligt
ABCDE-principen. Lumbalpunktion (LP) visas och olika
tolkningar demonstreras. Basal katastrofmedicin med roll-

spel (olycka på Öresundsbron) och information om kemiska
olyckor samt rundvandring på akutmottagningen utgör de sis-
ta utbildningsmomenten.

Utvärdering
I kursutvärderingarna bland 100 deltagare (på 4 kurser) har
84–94 procent tyckt att de olika momenten under kursdagar-
na har varit mycket bra/bra, 5–13 procent gav kursen godkänt
och endast 1–3 procent ansåg att kursen var dålig alternativt
mycket dålig. Det som har varit mest uppskattat bland kurs-
deltagarna är den multidisciplinära diskussionen kring de oli-
ka fallen samt att diskussionen har varit kliniskt förankrad och
syftat till att lösa ett aktuellt akutmedicinskt fall. 

Diskussion
Målet för kursen »De första 60 minuterna på akutrummet« är
att så tidigt som möjligt ge ST-läkarna möjlighet att förbere-
da sig för akuttjänstgöringen. Det har varit en fördel att vissa
kursdeltagare redan har en del erfarenheter från arbete på
akutmottagningen. Arbetet på akutmottagningen kräver
många gånger multidisciplinär insikt, och att hålla akutkursen
för ST-läkare från olika grenspecialiteter har varit givande på
grund av möjligheten till att förmedla en större helhetssyn på
akutarbetet. 

Kursen är helt upplagd utifrån ABCDE-principen vid
omhändertagandet av svårt sjuk patient på akutrummet. Syn-
sättet med upprepade prioriteringar av de mest livshotande
tillstånden för patienten, säkerhetstänkande, inriktning mot
att stabilisera vitala funktioner tillsammans med att parallellt
diagnostisera och behandla dessa tillstånd är en hörnpelare i
kursen och skiljer sig inte från det i ATLS(advanced trauma
life support)-konceptet. 

Vi ser det som en fördel att kursen till en viss del är utfor-
mad från lokala behov och synsätt, vilket gör att till exempel
katastrofspel och arbetet med svårt sjuka patienter anpassas
till de lokala förutsättningar som finns. 

Vår lokala specialistkurs är förhållandevis billig – den kos-
tar 40 000 kronor per vecka, vilket utgör ersättning för bland
annat gemensamma busstransporter och lokaler. Lärarlöner-
na betalas av den egna kliniken. Lönen för ST-läkaren kom-
mer från en lokal ST-budget vid Sydvästra sjukvårdsområdet
i Region Skåne. 

Casemetodologi [1-4] är en metod som lämpar sig bra för
kliniska fall i samband med undervisning i akutmedicin. Me-
toden är elevaktiverande till sin karaktär och ger ett praktiskt
och teoretiskt perspektiv i det enskilda momentet som skall
inläras. Möjligheten till en kort sammanfattning av läraren ef-
ter varje fall har bidragit till att kurslitteraturen har kunnat be-
gränsas till bland annat ett lokalt traumakompendium, ett lo-
kalt kompendium i akutmedicin och stenciler. 

Vi använder oss framför allt av deltagarnas egna kliniska
erfarenheter men naturligtvis även lärarnas kunskaper och 
erfarenheter. Arbetet på en akutmottagning involverar flera
personalgrupper, och upplägget att blanda läkare och sjuk-
sköterskor har uppfattats på ett positivt sätt av deltagarna. Det
har vid flera gruppdiskussioner visat sig att man inte alltid 
varit införstådd med hur läkare/sjuksköterskor resonerar, men
i gruppen har detta kunnat belysas på ett bra sätt då båda per-
sonalkategorierna har varit representerade och kunnat bidra
med sina erfarenheter och synpunkter.

Problembaserat lärande enligt casemetodologin har flera
fördelar [5], bland annat anses det stimulera till djupare inlär-
ning och ger en interaktion mellan lärare och student. Från
fortbildningssynpunkt för medicinsk personal med yrkeserfa-
renhet är casemetodologin väl lämpad då vardagliga problem
kan belysas ur många synvinklar. 

Problemen med att starta en casekurs har varit att det initi-
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Två ST-läkare övar AHLR på akutkursen under handledning av
en utbildad AHLR-instruktör.
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alt krävts mycket resurser samt att lärarna har grundläggande
utbildning i metodologin. När väl kursen är etablerad är ad-
ministrationen minimal och fallen kan användas flera gånger.

Våra erfarenheter efter fyra kurser med detta koncept med
elevaktiverande undervisning enligt casemetodologin är att
kursdeltagaren får en större trygghet och säkerhet i akuttjänst-
göringen tidigt i sin ST-utbildning.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Lack of courses in emergency medicine for doctors
under training is currently a problem in Sweden.
Only 10 percent will have these courses early under
their internship. The University hospital in Malmoe
has therefore decided to create a course for doctors
under training and to offer it early in their educa-
tion. The curriculum is based on a problem-based
learning concept using a modified case methodol-
ogy that has been used since the 1920’s at Harvard
Business school in Boston. The course integrates
doctors from different specialities with experi-
enced nurses from the emergency ward. The five
day course comprises; three theoretical days
where cases from the emergency room are discus-
sed with the case methodology, followed by two
days of practical training. Our results from 100 par-
ticipants over a period of two years is very encou-
raging, over 85 percent of the participants were
very satisfied with the course. The multidisciplina-
ry discussion about different cases was much ap-
preciated. Our experience of this problem-based
learning concept is very good, since it promotes
deep rather than surface learning and promotes an
in-depth collaboration between disciplines.
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