
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för medicin 2015-02-04 att gälla från och med
2015-02-04, vårterminen 2015.
 
Utbildningsområde: Medicinskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för medicin

 
Inplacering
Kursen utgör en pedagogisk basutbildning för läkare som har uppdrag att vara
handledare till läkarstudenter i verksamhetsförlagd klinisk utbildning vid Sahlgrenska
akademin, Göteborgs universitet. Kursen är en uppdragsutbildning som ges i ett
samarbete mellan Sahlgrenska akademin och FOUU-enheten Sahlgrenska
universitetsjukhuset samt sjukvårdsenheter i Västra Götalandsregionen där
läkarutbildning bedrivs.  
  

 
Förkunskapskrav
 För antagning till kursen krävs läkarexamen, 330 hp samt Svenska B/Svenska 3 eller
motsvarande. 

 

INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN

MED924    Introduktionskurs: Lärande och handledning i klinisk praktik,
1,5 högskolepoäng
Introduction to learning and tutoring in clinical education, 1.5 higher education
credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

- A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav
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Mål
  
Kursens övergripande syfte är att förbereda läkare med handledaruppdrag i klinisk
läkarutbildning genom att introducera 
grundläggande pedagogisk kunskap om högskolestudenters lärande, kliniskt lärande
och handledning i verksamhetsförlagd medicinsk utbildning. 
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

 
Kunskap och förståelse

Ge exempel på kunskaps- och kompetensmål i kliniskt lärande (enligt
Bolognaprinciper), ur läkarprogrammets utbildningsplan inklusive professionell
utveckling och samarbete i team 
Översiktligt redogöra för läkarutbildningens nationella mål och läkarprogrammets
struktur och styrning 
Redogöra för aktuell kursplan med lärandemål samt studiehandledning som finns
på Göteborgs universitets lärplattform (GUL) 

 
Färdigheter och förmåga

Tillämpa konstruktiv länkning i egen instruktion/handledning: att utgå från de
studerandes lärandemål, använda lärstödjande aktiviteter som tydligt länkar målen
till bedömning och examination 
Undersöka sin instruktion/handledning; formulera en observationsfråga av eget
undervisningsmoment inför besök av en kollega  
Dokumentera egna erfarenheter, återkoppling av kollega, reflektera och föreslå en
vidareutveckling 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Diskutera konsekvenser av ett studentcentrerat förhållningssätt i
instruktion/handledning 
Reflektera över förutsättningar för lärande och handledning i egen klinisk
verksamhet 

 
Innehåll
Orientering om läkarutbildningens innehåll, övergripande mål och kompetenser.
Introduktion till styrdokument för klinisk utbildning och högskolepedagogiska begrepp
(konstruktiv länkning). Studentens professionella utveckling. Metodik och
bedömningsformer i kliniskt lärande och handledning.  Praktikuppgift i klinisk
undervisningspraktik med dokumentation, reflektion och uppföljande redovisning.
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Former för undervisning
Kursen bildar en läroprocess genom start-praktikuppgift i egen praktik-uppföljning
över ca 1 månads tid. 
I kursen används föreläsningar, grupparbeten, workshops. Erfarenhetsbaserat lärande
med interaktiva moment fokuseras. 
Redovisning, diskussion och reflektion i smågrupper och sammanställning, i
seminarieformat. 
  

 
Former för bedömning
Kursen examinerande moment är deltagande i grupparbeten, genomförande och
dokumentation av praktikuppgift samt deltagande i uppföljande redovisning och
seminarium. 
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22). 
 
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning. 
  

 
Betyg
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).

 
Kursvärdering
Kursvärdering genomförs i slutet av kursen. Denna omfattar såväl en skriftlig som en
muntlig del. Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas
både till de studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja
kursen. 
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Övrigt
Kursen riktar sig till läkare och undervisare som handleder läkarstuderande i
verksamhetsförlagd utbildning (VFU)  i Sahlgrenska akademins kliniska
undervisningsområde, inom såväl VG-regionen som region Halland. Den riktar sig
samtidigt till kliniskt verksamma  och forskarstuderande läkare vid Sahlgrenska
akademin. 
Kursen lärandemål ansluter till Socialstyrelsens bestämmelser om läkares
specialistutbildning (specialiseringstjänstgöring) SOSFS 2008:17 . Kursen utgör en
introduktion av de icke-ämnesspecifika målen Kommunikativ kompetens: Pedagogisk
förmåga samt Ledarskapskompetens: Handledarskap. Efter genomförd och godkänd
kurs utfärdas för ST läkare ett särskilt kursintyg som erfordras i Socialstyrelsens
bestämmelser. Kurserna MED923 Handledning av medicine studerande i
verksamhetsförlagd utbildning (3 hp) och MED922 Klinisk handledning av medicine
studerande - pedagogiska aspekter (5 hp),  fördjupar handledarens kompetens. 
Kursen ges på svenska. Kursdeltagare som förstår svenska men föredrar att diskutera
och skriva på engelska kan följa kursen. 
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