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Beviljade ansökningar, ALF Pedagogik 2023, projektmedel (4 st)

A� hantera det obehagliga – utveckling av strukturerad reflek�on och stöd för
studenter och handledare i verksamhetsintegrerat lärande

Sökande: Annika Östman Wernerson

Sammanfa�ning
 

Vår forskargrupp har i �digare studier funnit a� både läkar- och sjuksköterskestudenter upplever en rad olika
situa�oner som känslomässigt obehagliga under verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och a� de�a skapar känslor av
osäkerhet och oro för det fram�da yrket, något som kan leda �ll stress och psykisk ohälsa. Dessutom visar studier a�
studenter o�a lämnas ensamma a� hantera sina upplevelser. Projektets målsä�ning är a� förbä�ra studenters VIL
genom a� öka studenters, kliniska lärares och handledares kunskap och medvetenhet om vad som kan vara
känslomässigt påfrestande och vilket stöd studenter behöver för a� hantera de känslor av osäkerhet som följer. I
projektet kommer vi a� utveckla undervisningsmoment i handledarutbildning och reflek�onsseminarium för läkar-
och sjuksköterskestudenter samt genomföra en pilotstudie av sk ”study buddies”, en metod för kamratstödjande, för
studenterna. De utvecklade utbildningsmomenten utvärderas med enkäter och fokusgruppsintervjuer och
studenternas erfarenheter av ”study buddies” utvärderas med enkäter. Erfarenheterna från projektet kan användas
för a� förbä�ra VIL för flera professioner. A� i handledargrupper och i lärmiljöer, dvs på vårdenheter, diskutera dessa
frågor kan bidra �ll bä�re VIL för studenter med minskad stress och oro, men även �ll a� förbä�ra arbetsmiljön med
minskad risk för psykisk ohälsa hos vårdpersonal. Värdet av a� ha interprofessionella diskussioner kommer också a�
belysas i projektet.

Beviljat belopp år 1: 750 000
 Beviljat belopp år 2: 750 000
 Beviljat belopp år 3: 500 000
 Beviljat belopp år 4: 

Digitalisering och nya pedagogiska handgrepp på ögonmomentet kursen Neuro-
Sinnen-Psyke för läkarstudenter på grundutbildningen.

Sökande: Kris�na Teär Fahnehjelm

Sammanfa�ning
 

Bakgrund: Ögonmomentet är en del av kursen Neuro-Sinnen-Psyke på termin 9 på Läkarprogrammet. Under covid-19-
pandemin har det ställts krav på omläggning �ll distansundervisning och nya digitala utbildningsmetoder. Pandemin
har också minskat �llgången �ll pa�enter under den verksamhetsförlagda utbildningen pga minskat söktryck på
akutmo�agningen varför idén om en digital eller "virtuell ögonakutmo�agning" föddes.

Till utbildningsenheten på S:t Eriks Ögonsjukhus har vi inhandlat tre digitala ögonmikroskop med möjlighet �ll
fotografering och möjlighet a� spara ned fotografier och/eller filmklipp. Vi kan därför under våra nuvarande sk
kandidatmo�agningar samla nya fallbeskrivningar �ll den nya virtuellla ögonakuten.

Huvudsy�et med de�a projekt är a� förbä�ra den digitala undervisningen och göra den mer interak�v genom a�
skapa en virtuell ögonakut. Tanken är a� studenterna först ska läsa en kortare introduk�on om akuta ögonsjukdomar
och däre�er enskilt gå igenom varje fall. Fallen har en klinisk vinje�, foton och utredningsalterna�v. Däre�er sker  en
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gemensam genomgång med 3-5 studiekamrater (peer-peer learning) av alla fall med diskussion av anamnes,
förändringar på ögonbilder, differen�aldiagnoser,  utrednings- och behandlingsalterna�v. E�er de�a äger en
diskussion/redovisning rum i storgrupp med 12-20 elever och lärare. Den virtuella ögonakuten skulle öka antalet
kliniska fall varje student få arbeta med, öka delak�ghet/integra�on samt ge möjlighet �ll interprofessionellt lärande.

Beviljat belopp år 1: 550 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 
Beviljat belopp år 4: 

Innova�ve learning environments to enhance clinical reasoning, interprofessional
collabora�on and communica�on in health professions educa�on

Sökande: Ioannis Parodis

Sammanfa�ning
 

Reuma�ska sjukdomar utgör en av de stora folksjukdomarna. Det är av stor vikt a� studerande i medicinska
professioner får en kvalitetssäkrad utbildning och legi�merad vårdpersonal får fortbildning i diagnos�k och
handläggning av dessa sjukdomar, i sy�e a� förebygga funk�onsinskränkning och nedsa� livskvalitet. De pa�enter
man träffar under en klinisk tjänstgöring är få och o�a svårt sjuka, vilket o�a försvårar undersökning i
utbildningssy�e. Virtuella pa�enter (VP) möjliggör kunskapsinhämtning om sjukdomar som inte har påträffats i
verkligheten. Läkarstudenters verksamhetsförlagda utbildning i reumatologi har sedan flera år berikats med e� VP-
datorprogram som heter ReumaCase, och för sjuksköterskestudenter i e� program som heter VIC (Virtual Interac�ve
Case).

Forskning inom reumatologi har under de senaste åren le� �ll ny kunskap och nya behandlingar, och inom pedagogik
har nya koncept för lärande utvecklats. Socialrobo�k ökar dras�skt interak�onsgraden mellan inlärningspla�orm och
användare, vilket leder �ll ökat engagemang samt möjliggör träning av generiska kunskaper såsom
kommunika�onsförmåga. Vi ämnar utveckla nya VP-fall i en högteknologisk socialrobo�sk pla�orm, och studera det
poten�ella mervärdet av VP-övning i en socialrobo�sk jämfört med en konven�onell elektronisk pla�orm. Vi kommer
a� integrera ny kunskap och beakta det interprofessionella perspek�vet. Projektets långsik�ga sy�e är a� förbä�ra
vården för reuma�ker.

Beviljat belopp år 1: 750 000
 Beviljat belopp år 2: 750 000
 Beviljat belopp år 3: 500 000
 Beviljat belopp år 4: 

Återkoppling, bedömning och progression under verksamhetsintegrerat lärande se�
från både handledarnas och studenternas perspek�v

Sökande: Helena Salminen

Sammanfa�ning
 

Det sker stora förändringar inom medicinsk utbildning för närvarande. De kliniska handledarnas roll håller på a�
förändras när handledaren blir alltmera involverad i a� ge återkoppling �ll studenten och delta i bedömning under
studentens kliniska placeringar. I det aktuella projektet vill vi u�orska handledarnas och studenternas erfarenheter av
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bedömnings- och återkopplingssitua�oner under det verksamhetsintegrerade lärandet. Hur upplevs
återkopplingskulturen ut både från studentens och handledarens perspek�v? Vi avser a� validera e� ny� instrument
för bedömning av återkopplingskultur och se hur den fungerar och vad den kan visa i en svensk kontext. Vi u�ör
projektet i primärvården där vi kan analysera återkopplingskultur under läkarutbildningens alla stadier och där
studenten har studentansvariga handledare som ansvarar för bedömning av läkarstudenter och återkoppla vad de
observerat �ll studenten. Primärvården blir en vik�g arena i det nya 6-åriga programmet för a� där synliggörs den
progression som görs i form av �llitsbedömningar, så kallade EPA-bedömningar (Entrustable Professional Ac�vi�es)
där handledaren ger återkoppling på var studenten befinner sig i en självständighetsskala sam�digt som studenten
gör en självevaluering. Det gör det vik�gt a� u�orska hur handledare ser på a� bedöma studentens progression och
hur studenter ser på a� självevaluera sin progression. Vi u�orskar de�a i kvalita�va intervjuer med studenter och
handledare i det aktuella projektet.

Beviljat belopp år 1: 680 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 

Beviljat belopp år 4: 


