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Fundera på detta:

• Hur många bedömningar görs inom er verksamhet varje vecka?

• Vad hindrar er?
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Apprenticeship Learning

"Mark my footsteps….” 

In his master's steps he 
trod…
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Structure                                Outcome 
Process                                (Competency)
Time
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Competency Based Medical 
Education, CBME 

• World Health Organization (1978):

“The intended output of a competency-based programme 
is a health professional who can practice medicine at a 
defined level of proficiency, in accord with local 
conditions, to meet local needs.”

McGaghie WC, Miller GE, Sajid AW, Telder TV. Competency-based Curriculum 
Development in Medical Education. World Health Organization, Switzerland, 1978.
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Traditionell
• Drivs av curriculum
• Kunskapsinhämtning
• Lärare->ST
• Summativ
• Tidsstyrd

CBME
• Driver curriculum
• Kunskapsanvändning
• Lärare & ST
• Formativ
• Kompetensstyrd
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Assessment
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Mål med ”assessment”
Skapar underlag och resulterar till feedback på ett sätt som skapar, 
förbättrar och stödjer utbildning; det driver lärandet framåt 



16



17

SPUR
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Hur arbetar vi med detta på SUS?
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http://libguides.lub.lu.se/handledningsspec
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Samarbete med alla medarbetare –
Core Curriculum
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Handledarutbildning på Sus

Bas
Grundnivå ”Specialisering i 
klinisk handledning av 
läkarstudenter” MedCul

Fortsättning
AT/BT/ST
• Mentorskurs
• Handledarkurs ad modum SUS 

inkl handledningsmodell 
(pedagogik evt lett av de som 
gått grundninvån)

Fortsättning 
ST
• Startseminarium
• Handledarkurs ad modum SUS
• Lokalt möte med SR och 

handledare på kliniken
• Regionens handledarkurs
• Pedagogiska metoder? Web-

kurs??

Fortsättning
Att coacha och ge återkoppling 
till kollegor
• Inspirationsseminarium för 

handledare 1 halvdag/termin
• Avancerad nivå ”Specialisering 

i klinisk handledning av 
läkarstudenter” MedCul

• ………….
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Uppdrag till sjukhusets ledningsgrupp:

• Hur kan man förbättra handlednings/bedömningsklimatet på SUS?
• Hur kan man stimulera att läkare går de kurser om handledning som 

krävs?
• Hur kan man få in handledning/bedömning som ett naturligt och roligt 

inslag i den kliniska vardagen?
• Hur kan man få de (få) som aktivt arbetar emot detta att bli mindre 

inflytelserika?
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Olika verktyg och metoder

• Uppfyller verktyget sitt syfte?

• Bidrar verktyget till att skapa grund 
för feedback, kompetenshöjning 
och professionell utveckling?

• Passar verktyget Ert utbildningsprogram?
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Reliabilitet och validitet 

Reliabel 

Ej valid

Ej reliabel 

Ej valid

Reliabel 

Valid
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Hur många bedömningar 
behövs?

En:
● Skapar information
● Feedbacks-orienterad
● Inte tillräckligt 

underlag för beslut 

Flera:
● Behövs för att 

visualisera 
progression

Många:
● Skapar underlag för 

viktiga beslut såsom 
uppnådd kompetens 
för specialistbevis
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Unsatisfactory Satisfactory Superior

Below 
Expectation

At Expectation Exceeds 
Expectation

Not 
What I Do

Close to 
What I Do

What I Do 
(or better)

NORMATIVE

SELF

ADJECTIVAL QUALITY

Scales and Frame of Reference

Kogan JR et al. Med Educ. 2011;45:1048-
60
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Vilken skala och vilka referensramar använder 
du?
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Felkällor vid bedömningar
▪ Varierande referensramar
▪ Bedömarens egna kliniska kompetens och skicklighet
▪ Samlad bedömning

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_jKXzT-sJUNyEM&tbnid=W0J4R2Z92n-eBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sihtoptical.com/products/designereyewear.html&ei=cBxYUo7gOZTI4APHyYCoDg&psig=AFQjCNG2qe_jdNluh57hv2Ob1U-mWnXevg&ust=1381592538876810
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▪ Bedömarens egna kliniska kompetens och 
skicklighet

Kollegor som själva är vältränade på att ta 
anamnes och som har goda patientomdömen 
ger själva mer stringenta bedömningar. 

Kogan JR. et al. Acad Med. 2010;85(10 Suppl):S25-8 
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Samlad bedömning
- ”Halo and horn effect”
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Att tänka om vad gäller bedömningar…
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Entrustment Scale: O-SCORE
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Revised mini-CEX
1 2 3 4 5

Learner can be 
present but only 
as observer 

(i.e. The learner 
cannot perform 
this skill. Learner 
can be present, 
but only as 
observer)

Learner can 
practice skill 
with direct 
supervision 
(supervisor in 
room) 

(i.e. I need to 
watch the learner 
perform the skill 
in real time)

Learner can 
practice skill with 
indirect 
supervision 
(supervision 
available within 
minutes) 

(i.e. I don’t need to 
watch the learner in 
the room, but I am 
going to reassess 
the patient/confirm 
findings with the 
patient)

Unsupervised 
practice allowed 
(distant oversight)  

(i.e. I don’t need to 
watch the learner 
but I am available 
if the learner 
comes for help or 
to provide 
feedback)

Learn can 
teach/supervise 
other learners in 
the skill

(i.e The learner 
can supervise 
others)
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Nya graderingarna  - obs inga siffror!!
ST-läkaren behöver hjälp 
med alla delar av aktiviteten; 
journalanteckning, 
behandling, uppföljning 
och/eller remittering.

ST-läkaren klarar de flesta 
delarna själv med proaktiv 
handledning.

ST-läkaren klarar nästan alla 
delarna själv med reaktiv 
handledning.

ST-läkaren klarar alla delarna 
självständigt.

ST-läkaren skulle själv kunna 
handleda andra läkare i 
liknande medicinska fall.

Detta kan vara en aktivitet 
som är helt ny för ST-läkaren 
eller så borde ST-läkaren 
känna till den, men kan ändå 
inte utföra någon del av den, 
inte ens med stöd

Proaktiv handledning
betyder att bedömaren 
aktivt måste ingripa i 
aktiviteten eller till och med 
avbryta den eftersom ST-
läkaren uppvisar för stora 
kunskapsluckor.

Reaktiv handledning är när 
bedömaren uppfattar att 
aktiviteten genomförs 
tillfredställande men vill 
ändå lägga till förslag för 
förbättring.

Självständigt betyder att ST-
läkaren genomför aktiviteten 
exemplariskt. Bedömningen 
är att ST-läkaren är redo att 
genomföra aktiviteten helt 
utan stöd.

Handleda betyder att ST-
läkaren både kan utföra 
aktiviteten föredömligt och 
handleda andra i liknande 
situationer.

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/st och 
kommande ST-boken

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/st
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Nya graderingarna 

Utarbetat av Ulrika Uddenfeldt Wort (SUS) och Gudrun Edgren (LU)

Gäller för:
DOPS 
CBD
Mini-CEX 
360-grader

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/st och 
kommande ST-boken

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/st
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Individens utmaningar:

• Intra- och inter rater reliability
• Begränsad evidens 
• Halo effekt
• Horn effekt
• Bedömningen baseras på ”känsla”
• Det finns duvor och hökar bland oss!! Skapar error!
• Lagom-effekten (mellanmjölk) och tendens till att alla bedöms 

vara lagom bra! 
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Arbetsplatsens utmaningar!

• Avsaknad av konsensus mellan 
specialister (assessors, faculty)

• Är målet med utbildningen, curriculum, syfte 
och förväntade resultat klart för alla?

• Shared mental models?
• Finns standardiserade system för bedömningar?
• Finns standardiserade system för Feedback? 
• Finns träning/ workshops kring detta?
• Vem är referens/ jämförelse för våra 

bedömningar?



40

• Samtliga tillfällen för assessment är stickprover
• Ju viktigare beslut desto flera stickprover behövs det
• Utvärdera vad som är viktigt inte vad som är enkelt
• Alla typer av assessment resulterar till bedömning
• Kvalitativa och kvantitativa metoder kompletterar 

varandra
• Inte ett enda verktyg kan fånga samtliga aspekter på 

kompetensutveckling 
• Feedback är absolut essentiell  
• Assessment driver lärandet
• Utvärdera för lärande och inte av lärande
• Perfekt assessment är en Illusion

Take home messages!
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