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Inledning och bakgrund
En utbildning kan vara antingen tidsstyrd eller målstyrd. En helt tidsstyrd
utbildning garanterar inte ett effektivt lärande. En helt målstyrd utbildning är i
verkligheten svår att åstadkomma inom ramen för rutinsjukvården, där
produktionskraven konkurrerar med utbildningskraven. Fördelarna med en
målstyrd utbildning är dock flera; större fokus på inlärningsresultat, på
utvecklingen av olika förmågor och på studentens egna engagemang [1]. Svensk
specialisttjänstgöring är på papperet målstyrd. De övergripande delmålen i
Socialstyrelsens föreskrift för läkares specialiseringstjänstgöring (SoSFS
2008:17) är dock mycket allmänt hållna [2]. Tolkningsutrymmet är stort och
målbeskrivningarna är föga hjälpsamma i planering och uppföljning av den
enskilde ST-läkarens lärande. Om specialistutbildningen ska kunna fortsätta på
vägen från lärlingskap till en målstyrd utbildning, måste de övergripande delmålen brytas ned i mer konkreta kompetensmål. Vidare måste måluppfyllelsen
bedömas med på förhand kända metoder och kriterier. För att bedömningen ska
ha ett pedagogiskt värde, måste det finnas en överensstämmelse mellan lärandemål och bedömningsmetod [3]. Arbetet med att bryta ned de övergripande
delmålen till mer hanterbara kompetensmål har kommit olika långt inom olika
specialiteter (se t.ex. specialitetsföreningarnas rekommendationer [4]).
Inom klinisk farmakologi har detta arbete inte kommit särskilt långt på nationell
nivå. Specialitetsföreningen, Svensk Förening för Klinisk Farmakologi,
publicerade sina rekommendationer 2011 och har där förtydligat vissa aspekter
av ST-utbildningen och föreslagit kompletterande metoder för lärande [5].
Däremot har man inte valt att bryta ned delmålen i mer konkreta kompetensmål.
Vid kliniken för Klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset
genomfördes 2012 ett projekt, som syftade till att ta fram bedömningskriterier
och -verktyg för professionell progression under ST-utbildning i Klinisk
farmakologi [6]. Alla dåvarande ST-läkare och deras handledare ingick i
projektarbetet tillsammans med ST-studierektor. Dåvarande områdeschefen för
Klinisk farmakologisk prövningsenhet (KFP) fick i uppdrag att ta fram
utbildningsmål och bedömningskriterier för klinisk prövning, men slutade vid
kliniken innan detta arbete slutfördes. Det finns således en bred förankring av
behovet att ta fram sådana mål och kriterier.
Det finns en betydande litteratur om behovet av bedömning och återkoppling
som en nödvändig del av inlärningen [3, 7-9]. Det finns också en hel del
litteratur om specifika instrument, såsom Mini-clinical evaluation exercise
(mini-CEX) och Multisource feedback (MSF) [10-12]. Mini-CEX innebär att
bedömaren iakttar ett möte mellan ST-läkare och patient och bedömer de olika
parametrarna anamnesupptagning, undersökningsmetodik, kommunikationsförmåga, kliniskt omdöme, professionalism, struktur/effektivitet och en samlad
bedömning av konsultationen. MSF innebär att olika intressenter får bedöma
ST-läkarens prestation genom att svara på strukturerade frågeformulär.
Handledaren sammanställer sedan formulären och resultatet utgör grund för en
diskussion om styrkor och förbättringsområden.

2014-05-23
Version: 1.0

Karolinska Institutet - Kompetensmål inom klinisk prövning

2 (7)

Bl.a. Moonen-van Loon och medarbetare har visat att ingen enskild
bedömningsmetod är överlägsen, utan snarare att en verktygslåda av olika
metoder, som kompletterar varandra, är att föredra [10].
För att bedömningen ska bli rättvis och leda till avsedda inlärningseffekter krävs
också bl.a. att bedömarna har gemensamma referensramar [8]. Betydelsen av
utbildning av handledarna betonas av flera författare [8, 11, 13, 14], både för att
åstadkomma gemensamma referensramar och för korrekt användning av
bedömningsinstrumenten.
Delmål 9 i den av Socialstyrelsen fastslagna målbeskrivningen för specialiteten
Klinisk farmakologi [2] formuleras som ”Att ha kunskap om alla faser i klinisk
läkemedelsutveckling” och lärandemetoden anges till ”Klinisk tjänstgöring vid
enhet som handlägger dessa frågor alternativt auskultation under handledning
vid enhet som handlägger dessa frågor”. I sina rekommendationer har Svensk
Förening för Klinisk Farmakologi nämnt deltagande i klinisk prövning som en
av huvudarbetsuppgifterna för ST-läkare i Klinisk farmakologi och också som
rekommenderad metod för lärande av både delmål 1 (”Att behärska värdering av
läkemedels effekter”) och delmål 9 [5]. I Sverige finns specialiteten Klinisk
farmakologi endast på Universitetssjukhusen i Umeå, Uppsala, Stockholm,
Linköping och Göteborg. Även i Kalmar finns en klinisk farmakolog, men där
bedrivs ingen specialistutbildning i ämnet. Endast kliniken vid Karolinska
Universitetssjukhuset har en egen klinisk prövningsenhet (Klinisk
farmakologisk prövningsenhet, KFP). ST-läkare i Klinisk farmakologi vid
Karolinska Universitetssjukhuset tjänstgör under handledning ca 3 månader vid
KFP. Hur andra kliniker för Klinisk farmakologi löser tjänstgöringen för
uppfyllelse av delmål 9 är inte klarlagt och sannolikt är frågan inte hanterad
(t.ex. [15]). Det finns således ett behov av att klargöra både placeringens
innehåll och vilka kompetensmål som förväntas uppfyllas genom denna.
Perspektivet för detta examensarbete är huvudsakligen specialistutbildningen
vid Karolinska Universitetssjukhuset, men kompetensmålen torde kunna vara
tillämpbara över hela landet, även om implementeringsplanen kan behöva
anpassas efter lokala förhållanden.

Problemdefinition och syfte
Delmålen i målbeskrivningarna för läkares specialiseringstjänstgöring är skrivna
på ett mycket övergripande sätt, vilket innebär att de behöver brytas ned i mer
konkreta kompetensmål för att kunna vägleda både inlärning och bedömning.
Vidare kan det finnas anledning att definiera olika nivåer av kompetensmål
beroende på den individuelle ST-läkarens intresse. Specialiseringstjänstgöringen
möjliggör individualisering och det förefaller rimligt att kunna ställa högre
kompetenskrav på en ST-läkare som fördjupat sig inom ett visst delmål.
Syftet med detta projekt är således att definiera kompetensmål för basnivå och
avancerad nivå inom ramen för ST-utbildning i klinisk farmakologi och föreslå
metoder att formativt bedöma dessa samt föreslå en implementeringsplan och
uppföljningsplan.
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Metod
Författaren deltog under hösten 2013 i en expertgrupp som på Socialstyrelsens
uppdrag definierade kursmål för specialistutbildningen i Klinisk farmakologi.
Dessa mål har använts som grund för kompetensmålen på basnivå, men har
kompletterats med mer praktiska mål. Arbetet i expertgruppen gick ut på att
utifrån Blooms reviderade taxonomi [16] beskriva kompetensmål med hjälp av
aktiva verb. Detta arbete har tagits som utgångspunkt för kompetensmålen på
basnivå. I diskussion med en ST-läkare, som valt att fördjupa sig i klinisk
prövning, har därefter kompetensmål för avancerad nivå definierats.
Föreslagna bedömningsmetoder bygger på publicerad litteratur, även om lokal
anpassning måste ske av de olika instrumenten, då få bedömningsinstrument är
generaliserbara till alla specialiteter. Vid utarbetande av förslag på bedömningsmetoder har Millers tankar om bedömning av kliniska färdigheter [17] beaktats.
Etiska aspekter
Att tydliggöra kompetensmål och förväntningar torde vara inte vara något etiskt
problem. De flesta människor mår bra av tydlighet. Syftet med hela regelverket
kring klinisk prövning är att säkerställa att prövningarna genomförs på ett säkert
och etiskt riktigt sätt. Olika bedömningsmetoder gör det också möjligt att belysa
olika frågeställningar ur ett etiskt perspektiv (se t.ex. [18]).

Projektets betydelse
Ett klargörande av kompetensmålen för klinisk prövning kommer att underlätta
både planering, kunskapsinhämtning och uppföljning för både den enskilde STläkaren och för de utbildningsansvariga (på Karolinska Universitetssjukhuset
främst ST-studierektorn och områdeschefen för KFP). Kompetensmålen torde
också vara möjliga att implementera på andra lärosäten, men implementeringsoch uppföljningsplanerna måste anpassas för lokala förhållanden.

Resultat
Kompetensmål
I tabellen nedan föreslås kompetensmål för basnivå och avancerad nivå. Dessa
listas parallellt i tabellen nedan för att tydliggöra likheter och skillnader mellan
kompetensnivåerna (Tabell 1). Basnivåns kompetensmål är mer teoretiska,
medan mer praktiska, tillämpade, kunskaper och förmågor krävs för att nå
avancerad nivå.
Metoder för lärande och bedömning
I ett andra led föreslogs lärandemetoder och bedömningsmetoder för respektive
kompetensnivå. Dessa redovisas i tabellform i Bilaga 1. Ett lokalt anpassat
Mini-CEX-formulär (Bilaga 2) arbetades också fram utifrån förlaga publicerad
av Nasca et al. [19].
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Tabell 1: Kompetensmål på basnivå och avancerad nivå för klinisk prövning

Basnivå

Avancerad nivå

Beskriva de olika faserna i klinisk
läkemedelsutveckling.

Beskriva de olika faserna i klinisk
läkemedelsutveckling.

Beskriva huvuddragen i kliniska
prövningar, inklusive metodologiska
överväganden och organisatoriska
förutsättningar.

Beskriva huvuddragen i kliniska
prövningar, inklusive metodologiska
överväganden och organisatoriska
förutsättningar.

Jämföra för- och nackdelar med olika
studieupplägg.

Jämföra för- och nackdelar med olika
studieupplägg och tillämpa denna
kunskap vid planering av klinisk prövning
inklusive kritisk diskussion av protokollet.

Redogöra för forskningsetiska
överväganden inför en klinisk prövning.

Redogöra för forskningsetiska
överväganden inför en klinisk prövning
och tillämpa detta genom att under
handledning författa forskningspersonsinformation och ansökan om etikprövning
inklusive forskningsetisk diskussion.

Beskriva regelverket kring
läkemedelsstudier inklusive ansökan till
Etikprövningsnämnden och
Läkemedelsverket.

Beskriva regelverket kring läkemedelsstudier inklusive ansökan till Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.

Redogöra för säkerhetsaspekter i kliniska
prövningar, inklusive
biverkningsrapportering.

Redogöra för säkerhetsaspekter i kliniska
prövningar, inklusive
biverkningsrapportering.
Gradera, klassificera och rapportera
oönskade händelser (adverse events).
Redogöra för särskilda överväganden i
samband med first-in-human-studier.

Tillämpa GCP (good clinical practice) vid
tjänstgöring på en klinisk prövningsenhet.

Tillämpa GCP (good clinical practice) vid
tjänstgöring på en klinisk prövningsenhet.
Under handledning aktivt delta i
utformande av Case Report Forms (CRF).
Aktivt delta i arbetet kring offerering och
avtal kring klinisk läkemedelsprövning.
Under handledning sammanställa
uppgifter och författa delar av klinisk
studierapport.
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Diskussion
Metod
Författaren har valt att använda en arbetsmetod, som han tidigare använt i
arbetet med att utforma kompetensmål för kursämnen under ST. Blooms
modifierade taxonomi [16] har varit ändamålsenlig och underlättat ett
systematiskt angreppssätt. Kompetensmål för kursämnen är av nödvändighet
teoretiska, men metoden har ändå varit tillämpbar för att definiera mer komplexa
kompetenser. Vid arbetet med bedömningsmetoderna har också hänsyn tagits till
Millers pyramid [17]. Inte oväntat rör sig många av målen på basnivån inom
Millers lägre nivåer knows (t.ex. ”Beskriva de olika faserna i klinisk läkemedelsutveckling”) och knows how (t.ex. ” Jämföra för- och nackdelar med olika
studieupplägg”), medan fler kompetensmål på avancerad nivå rör sig inom
sfärerna shows how (t.ex. ”Gradera, klassificera och rapportera oönskade
händelser”) och does (t.ex. ”Tillämpa GCP (good clinical practice) vid tjänstgöring på en klinisk prövningsenhet”).
Resultat
De föreslagna kompetensmålen på basnivå och avancerad nivå kan liknas med
de milstolpar, som t.ex. den amerikanska ackrediteringsorganisationen ACGME
(Accreditation Council for Graduate Medical Education) föreslagit [19], dock
med den skillnaden att milstolpar vanligen avspeglar professionell progression
över flera år. I detta arbete avses med basnivå och avancerad nivå olika
målsättningar för olika ST-läkare beroende på önskad inriktning. Specialistläkare som arbetar med klinisk prövning kan också förväntas nå avancerad nivå,
men alla specialister behöver inte ha detta djup i sin kunskap inom just
kompetensområdet klinisk prövning.

Implementeringsplan
Kompetensmålen kommer att presenteras vid ST-kollegium vårterminen 2014
och är tänkta att tas i bruk per omgående, förutsatt att de accepteras i kollegiet.
Bedömningsinstrumenten behöver lokal anpassning och kan sannolikt tas i bruk
under höstterminen 2014 eller i början av 2015 efter vederbörlig utbildning för
berörda parter.

Utvärderingsplan
Då endast en ST-läkare i taget tjänstgör på KFP, är det inte meningsfullt att
utvärdera projektet i hela ST-gruppen. Snarare bör utvärdering ske fortlöpande
för varje ST-läkare. Tänkta fora för utvärdering är dels enskilda samtal med
berörd ST-läkare, ST-kollegiet och enhetsmöten.

Tack
Stort tack till ST-läkare Johan Holm, som fungerat som ett värdefullt bollplank
och bidragit med synpunkter och uppslag till detta arbete.
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Bilaga 1: Kompetensmål och bedömningsmetoder
Basnivå
Kompetensmål

Lärandemetod

Bedömningsmetod

Beskriva de olika faserna i klinisk
läkemedelsutveckling.

Klinisk tjänstgöring under
handledning på KFP
Deltagande i Journal Club
Baskurs i GCP
Teoretiska studier

Muntligt förhör, skrivning eller
presentation
Återkoppling på deltagande i
Journal Club

Beskriva huvuddragen i kliniska
prövningar, inklusive metodologiska
överväganden och organisatoriska
förutsättningar.

Klinisk tjänstgöring under
handledning på KFP
Baskurs i GCP
Teoretiska studier

Muntligt förhör, skrivning eller
presentation
Återkoppling på deltagande i
Journal Club
Återkoppling på deltagande i
diskussion på KFP

Jämföra för- och nackdelar med
olika studieupplägg.

Klinisk tjänstgöring under
handledning i klinisk farmakologi
Deltagande i arbetsmöten och
Journal Club
Kurs i kritisk granskning
Baskurs i medicinsk statistik

Återkoppling på deltagande i
Journal Club
Återkoppling på deltagande i
diskussion på KFP

Redogöra för forskningsetiska
överväganden inför en klinisk
prövning.

Klinisk tjänstgöring under
handledning i klinisk farmakologi
Kurs i medicinsk etik
Teoretiska studier

Muntligt förhör, skrivning eller
presentation
Skriva delar av en etikansökan
Återkoppling på deltagande i
diskussion på KFP

Beskriva regelverket kring
läkemedelsstudier inklusive
ansökan till Etikprövningsnämnden
och Läkemedelsverket.

Klinisk tjänstgöring under
handledning vid KFP
Baskurs i GCP
Deltagande i arbetsmöten och
seminarier

Återkoppling på deltagande i
diskussion på KFP
Återkoppling på deltagande i
läkarmöten

Redogöra för säkerhetsaspekter i
kliniska prövningar, inklusive
biverkningsrapportering.

Klinisk tjänstgöring under
handledning i klinisk farmakologi
Baskurs i GCP
Teoretiska studier

Muntligt förhör, skrivning eller
presentation
Återkoppling på deltagande i
diskussion på KFP

Tillämpa GCP (good clinical
practice) vid tjänstgöring på en
klinisk prövningsenhet.

Klinisk tjänstgöring under
handledning vid KFP
Baskurs i GCP

Mini-CEX
MultiSource Feedback

Kompetensmål

Lärandemetod

Bedömningsmetod

Beskriva de olika faserna i klinisk
läkemedelsutveckling.

Klinisk tjänstgöring under
handledning på KFP
Deltagande i Journal Club
Baskurs i GCP
Teoretiska studier

Muntligt förhör, skrivning eller
presentation
Återkoppling på deltagande i
Journal Club

Avancerad nivå
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Kompetensmål

Lärandemetod

Bedömningsmetod

Beskriva huvuddragen i kliniska
prövningar, inklusive metodologiska
överväganden och organisatoriska
förutsättningar.

Klinisk tjänstgöring under
handledning på KFP
Deltagande i arbetsmöten,
utarbetande och uppdatering av
styrande dokument och lokala
riktlinjer
Baskurs i GCP
Teoretiska studier

Muntligt förhör, skrivning eller
presentation
Återkoppling på deltagande i
Journal Club
Återkoppling på deltagande i
diskussion på KFP
Återkoppling på deltagande i intern
och/eller extern audit

Jämföra för- och nackdelar med
olika studieupplägg och tillämpa
denna kunskap vid planering av
klinisk prövning inklusive kritisk
diskussion av protokollet.

Klinisk tjänstgöring under
handledning i klinisk farmakologi
Deltagande i arbetsmöten och
Journal Club
Deltagande i planering av klinisk
prövning
Kurs i kritisk granskning
Baskurs i medicinsk statistik

Återkoppling på deltagande i
Journal Club
Återkoppling på deltagande i
diskussion på KFP
Skriva delar av eller ändringsförslag
av studieprotokoll

Redogöra för forskningsetiska
överväganden inför en klinisk
prövning och tillämpa detta genom
att under handledning författa
forskningspersonsinformation och
ansökan om etikprövning inklusive
forskningsetisk diskussion.

Klinisk tjänstgöring under
handledning i klinisk farmakologi
Under handledning skriva
forskningspersonsinformation och
etikansökan
Kurs i medicinsk etik
Teoretiska studier

Muntligt förhör, skrivning eller
presentation
Systematisk återkoppling på skriven
etikansökan och/eller forskningspersonsinformation
Återkoppling på deltagande i
diskussion på KFP

Beskriva regelverket kring
läkemedelsstudier inklusive
ansökan till Etikprövningsnämnden
(EPN) och Läkemedelsverket (LV).

Klinisk tjänstgöring under
handledning i klinisk farmakologi
Kurs i medicinsk etik
Teoretiska studier

Återkoppling på deltagande i
diskussion på KFP
Återkoppling på deltagande i
läkarmöten
Återkoppling på egenförfattade
(delar av) ansökningar till EPN eller
LV

Redogöra för säkerhetsaspekter i
kliniska prövningar, inklusive
biverkningsrapportering.
Gradera, klassificera och rapportera
oönskade händelser (adverse
events, AE).
Redogöra för särskilda
överväganden i samband med firstin-human-studier.

Klinisk tjänstgöring under
handledning i klinisk farmakologi
inklusive klinisk prövningsenhet
Deltagande i arbetsmöten på KFP
Baskurs i GCP
Teoretiska studier

Muntligt förhör, skrivning eller
presentation
Återkoppling på deltagande i
diskussion på KFP
Återkoppling på AE-rapportering
och diskussion kring oönskade
händelser

Tillämpa GCP (good clinical
practice) vid tjänstgöring på en
klinisk prövningsenhet.

Klinisk tjänstgöring under
handledning vid KFP
Baskurs i GCP

Mini-CEX
MultiSource Feedback

Under handledning aktivt delta i
utformande av Case Report Forms
(CRF).

Klinisk tjänstgöring under
handledning vid KFP
Deltagande i arbetsmöten

Återkoppling på utfört arbete från
olika personalkategorier, antingen
enskilt eller i grupp

Aktivt delta i arbetet kring offerering
och avtal kring klinisk läkemedelsprövning.

Diskussion med områdeschefen
Granskning av kostnadskalkyler,
avtalsförslag m.m.

Återkoppling på resonemang i
samband med diskussion kring
offerering och avtal

Under handledning sammanställa
uppgifter och författa delar av
klinisk studierapport.

Eget arbete under handledning
Kurs i GCP och rapportskrivning

Återkoppling på utfört arbete
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Bilaga 2: Bedömningsinstrument (Mini-CEX) för klinisk prövning

Mini-CEX för klinisk prövning
Datum

2
dag

0

mån

år

ST-läkarens namn

Bedömarens namn

Antal mini-CEX bedömaren
har genomfört tidigare

0

Parameter

Under
förväntan

1

2

3

Tveksam

4

Enligt
förväntan

5-9

Över
förväntan

>9

Ej obs

1. Informerat samtycke
2. Anamnes
3. Fysisk undersökning
4. Kliniskt omdöme
5. Professionalism
6. Struktur/effektivitet
7. Övergripande kliniskt
omhändertagande
Något som var särskilt bra?

Förbättringsförslag

Åtgärdsplan

Har du fått instruktion om
detta bedömningsinstrument?

Personligen

Observationstid

Läst instruktion

min

Tid för återkoppling
min

Bedömarens namnteckning
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