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D
ebatten kring hur betygssystem 
ska användas har aktualiserats 
genom Bolognaprocessen. Bo-
lognaprocessen har som mål att 

öka jämförbarheten mellan utbildning-
ar och därigenom studenternas rörlig-
het inom Europa. I Sverige föreslogs i 
linje med denna målsättning att den 
sju gradiga ECTS-skalan (European 
credit transfer and accumulation sys-
tem) skulle införas. Enligt högskoleför-
ordningen gäller dock alltjämt att »som 
betyg skall användas något av uttryck-
en underkänd, godkänd eller väl god-
känd, om inte högskolan föreskriver ett 
annat betygssystem«. Varje enskilt lä-
rosäte har således rätt att välja vilket 
system det vill använda.

Flera högskolor och universitet i Sve-
rige har valt att använda ECTS-skalan 
men bland dessa återfinns inte någon 
av läkarutbildningarna. Samtliga har 
fortsatt valt godkänd och underkänd 
som enda omdömen.

Kritiken mot införandet av graderade 
betyg på läkarprogrammet har varit 
mest intensiv på de kliniska kurserna. 
Det har hävdats att klinisk kompetens 
inte lämpar sig för gradering då skriftli-
ga och muntliga tentamina riskerar att 
undgå att identifiera denna form av 

kunskap. Vidare har lärarkollegiet på-
pekat att ett flerskaligt betygssystem 
skulle vara för resurskrävande [1]. Ska-
pandet av en negativt verkande konkur-
renssituation studenter emellan har 
också framförts som ett argument mot 
graderade betyg [2]. 

Emellertid, kvaliteter som vilja till 
samarbete kan också framhävas av gra-
derade betygssystem. Exempel på detta 
finns bland annat vid universitetet i 
Cambridge, där erfarenheter (Olof La-
gerlöf och Karl Sallin, pers medd; sep-
tember 2007 respektive april 2002) ta-
lar för att samarbete eftersträvas då 
detta underlättar studierna.

Vad gäller de prekliniska terminerna 
har frågan om betyg inte debatterats 
lika frekvent. Kanske är orsaken den 
att denna typ av kunskap anses vara 
lättare att mäta, och på så vis vara 
 möjlig att betygssätta. Graderade be-
tyg har också ansetts värdefulla för 
 rekrytering i till exempel forsknings-
sammanhang [3].

Samtliga argument är dock av under-
ordnad betydelse. Vi menar att gradera-
de betyg ska införas om det gagnar kva-
liteten. Blir svenska läkare bättre under 
ett sådant system är det i det närmaste 
en plikt att införa en sådan ordning. 
Denna plikt har utbildaren gentemot 
skattebetalare, patienter och de stu-
denter vars målsättning måste antas 
vara att bli så bra de någonsin kan bli.

Att betyg medför en gradering av indi-
viduella prestationer är ingenting kons-
tigt eller något som ska undvikas. Indi-
viduella prestationer värderas hela ti-
den och det finns många skäl till varför 
detta är av godo, till exempel personlig 
tillfredsställelse, meritvärde, motiva-
tion, identifiering av förbättringsområ-
den etc. När det gäller högre studier har 
exempelvis ingenjörs- och juristutbild-
ningar betygssystem. Det är en illusion 

att gradering av läkarstudenters pre-
stationer inte redan nu förekommer på 
läkarprogrammen, men i stället för ett 
uttalat, någorlunda rättvist och trans-
parent graderingssystem, är det i dag 
outtalat, obskyrt och därmed inte säl-
lan orättvist. 

Ett binärt system (som innehåller al-
ternativen godkänd och underkänd) an-
spelar på tanken att det finns en kritisk 
mängd kunskap som är definierad för 
varje moment i utbildningen och att stu-
denten antingen besitter den eller inte.

I ett brev till Läkartidningen skriver Jo-
natan Salzer att godkänt är »den nivå 
det är nödvändigt att nå för att, … ur pa-
tientsäkerhets- och vårdkvalitetsper-
spektiv, kunna arbeta som läkare med 
det stora ansvar för andras liv och hälsa 
det innebär« [4]. Genom att höja grän-
sen från 66 till 80 procent menar till-
skyndare av ett binärt system att kvali-
teten fortfarande kan höjas inom ett så-
dant system. 

Vid närmare betraktelse tycks dock 
idén om ett tröskelvärde vara befängd. 
Det finns ingen magisk gräns som visar 
när någon »kan« eller »behärskar« en 
viss kunskapsmassa inom något så 
komplext som medicinsk verksamhet.

Kunskap och kompetens är sådant en 
individ besitter i större eller mindre ut-
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sträckning. Vilket kliniskt exempel 
som helst illustrerar denna poäng; 
självklart kan till exempel en patient 
med hjärtsvikt behandlas bättre eller 
sämre.

En nödvändig miniminivå av patient-
säkerhet och god vård kanske säkras i 
de flesta fall, men naturligtvis kan kva-
liteten även då variera. Det vill säga, de 
läkare och studenter som har genom-
fört vad vi i dag kallar en godkänd pre-
station kan fortfarande ha presterat 
olika bra, och graderade betyg uttryck-
er det som redan finns: skillnader i 
kompetens och prestation. 

Enligt kritiker riskerar uppövandet av 
klinisk kompetens att motverkas av 
gradering eftersom betyg, hävdas det, 
premierar faktainlärning på bekostnad 
av träning i kliniska färdigheter. Fakta-
kunskapen konkurrerar ut kliniskt, 
mer erfarenhetsbaserat kunnande. 
Emellertid förutsätter all klinisk kom-
petens faktakunskaper då den inte 
minst innefattar omsättandet av fakta-
kunskaper i praktiken.

Att examinationen av faktakunskaper 
skulle motverka utvecklandet av klinisk 
kompetens är endast ett problem om den 
kliniska kompetensen inte examineras 
på ett ändamålsenligt vis.

För att säkerställa god klinisk kompe-
tens ska vi inte låta bli att utvärdera pre-
stationer, vi ska utveckla utvärderingen 
så att den premierar det vi vill uppnå. 

Hur graderar man då något så komplext 
som klinisk kompetens? Att först ana-
lysera begreppets innebörd i termer av 
dess beståndsdelar underlättar. En så-
dan analys illustrerar också att det inte 
är omöjligt att uppnå tillfredsställande 
grad av objektivitet. Låt oss beskriva 
vad klinisk kompetens är genom att un-
dersöka patientmötet. I patientmötet 
karaktäriseras en bra läkare bland an-
nat av  sociala och verbala förmågor, god 
under sökningsteknik, ett empatiskt 
förhållningssätt, ställande av arbets-
diagnoser, omedelbart omhänderta-
gande etc. Lägg märke till att denna 
nedbrytning av klinisk kompetens 
framhäver de olika mer konkreta fak-
torer begreppet består av! Dessa är i sin 
tur inga obekanta koncept som kräver 
längre analys för att förstås, och det går 
att bedöma hur väl en prestation svarar 
mot var och en av dessa beståndsdelar. 
Med utgångspunkt i en sådan analys 
kan klinisk kompetens objektivt utvär-
deras och graderas.

Ett konkret exempel på hur frågan kan 
hanteras har vi hämtat från Johns Hop-

kins-universitetet i Baltimore, USA. 
Under en klinisk placering där betygs-
sätts cirka tolv olika aspekter. På en 
femgradig skala värderas bland annat 
kunskapsbas, förståelse och bedöm-
ningsförmåga, problemlösningsförmå-
ga, ansvarstagande och hur väl studen-
ten fungerar i vårdlaget.

I en jämförelse mellan läkarutbild-
ningen i USA och Sverige hävdar Lars H 
Lund [5] att genom »en intensiv och re-
gelbunden kontakt mellan kandidater 
och (specialist/överläkare)« möjliggörs 
en objektiv betygssättning även av kva-
litativa egenskaper och av helhetssynen 
på patienten. 

Gradering av klinisk kompetens förut-
sätter utvecklade examinationsformer 
där skriftlig och muntlig utvärdering, 
liksom praktiska prov i reella situatio-
ner, inkorporeras. Att betyget också 
speglar hur väl studenten presterat un-
der en länge tidsperiod bör eftersträvas, 
och målbeskrivningar bör ligga till 
grund. Vi menar att gradering av kli-
nisk kompetens kan avspegla de skill-
nader som förekommer mellan studen-
ter, liksom mellan individuella presta-
tioner och målbeskrivningar, att dessa 
skillnader är möjliga att utvärdera med 
ett acceptabelt mått av objektivitet, och 
att en sådan utvärdering kan resultera i 
bättre utbildning. 

En transparent och öppen gradering 
av studenter skulle vidare kunna bidra 
till ett mer meritbaserat ansök-
ningsförfarande till såväl AT- som dok-
torandplats.   

Varför skulle graderade betyg medföra 
att läkarstudenter blir bättre? Det är 
ingen nödvändighet att så är fallet. Yale 
Law School anses vara bland de främsta 
juristutbildningarna i USA och där an-
vänds inte ett graderat betygssystem. 
Situationen på Yale Law School och 
 andra prestigeinstitutioner skiljer sig 
på många sätt från den på läkarutbild-
ningarna i Sverige. Generellt är en-
gagemang och arbetsinsats från stu-
denter och kollegiet högre, vilket inte 
minst avspeglas i den tid som läggs ner 
på studier och undervisning. Detta är 
inte minst ett uttryck för en reell kul-

turskillnad länderna emellan, där ex-
empelvis studenter som läser kirurgi  
på Johns Hopkins-universitetet har ar-
betsveckor som är långt över de 40 tim-
mar (Olof Lagerlöf, pers medd; 2008) 
Medicine studerandes förbund rekom-
menderar [6].

Vi menar inte att Sverige ska imitera 
det amerikanska systemet i detta av-
seende. Däremot är skillnaden så stor 
och attityden så annorlunda att det 
måhända indikerar att potentialen hos 
den enskilde läkarstudenten i Sverige 
och i svensk läkarutbildning inte till-
varatas [7].

Att många svenska läkar studenter i dag 
har helg- och nattarbete vid sidan om 
utbildningen indikerar, förutom att 
studenter behöver betala mat och hyra, 
att det ofta inte föreligger något kapaci-
tetsproblem att studera mer.

Intressant att notera i sammanhang-
et kan vara att studenter vid universi-
tetet i Cambridge måste förbinda sig att 
inte ha något extrajobb alls, eller att en-
dast arbeta ett fåtal timmar i veckan, 
vilket motiveras med att den arbetsin-
sats som utbildningen kräver inte är 
förenlig med extrajobb. 

Sammanfattningsvis menar vi att 
graderade betyg bidrar till att läkarstu-
denters och utbildningsinstitutioners 
potential bättre tas tillvara, och de kan 
därmed bli kvali tetsstärkande. Vi före-
slår att även de svenska lärosätena som 
utbildar läkarstudenter inför den euro-
peiska betygs modellen fullt ut enligt 
ECTS-skalan.

 ■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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»För att säkerställa god 
klinisk kompetens ska vi inte 
låta bli att utvärdera presta-
tioner, vi ska utveckla utvär-
deringen så att den premie-
rar det vi vill uppnå.« 


