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Fältstudieuppgift under klinisk placering  

Läkarprogrammet (MALA2) 

Förtydligande av lärandemålen 

Kontinuerligt träna och använda kunskapssökning för att värdera om den kliniska 

verksamheten inom valfritt VFU-ämne är evidensbaserad och skriftligt och 

muntligen redovisa detta.  

 

 

Syfte 

• Att fördjupa kunskaper inom ett för den kliniska placeringen relevant 

område. 

• Att förstå betydelsen av att tillämpa evidensbaserad medicin (EBM) och 

analysera och kritiskt bedöma evidensvärde. 

• Att redovisa kunskap utifrån; frågeställning, introduktion, metod, resultat, 

diskussion och konklusion. 

• Att källkontrollera och på ett korrekt sätt ange referenser. 

• Att träna på att ge en vetenskaplig återgivning av innehållet både skriftligt 

och muntligt. 

 
Instruktion 

Alla studenter ska under kliniska kurser genomföra EN individuell 

fältstudieuppgift, skriven på svenska eller engelska, per kurs med tydlig koppling 

till EBM. Fältstudien är obligatoriskt moment (1.0  hp motsvarande ca. 20 

timmars arbete). Fältstudien ska granskas och återkoppling ska ges av 

kurskoordinator och slutgiltigt godkännas av examinator (kursansvarig)  på 

respektive kurs. Studenterna ska i god tid innan deadline välja ämnesområde   i 

samråd med en klinisk ämneskompetent handledare och påbörja sitt arbete. 

Handledaren ger ämnesrelevant återkoppling på fältstudien innan inlämning. 

Deadline för inlämning av rapport på LISAM ska lämna tidsutrymme för 

maximalt 2 revideringar av fältstudien och fastslås av examinator på respektive 

kurs. 

Fältstudie ska genomföras på självstudietid och ska skrivas samt presenteras inom 

kliniskt ämne med VFU-placering på minst 2 veckor (även primärvård) som ingår i 

terminen/kursen. 
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Utförande 

1. Formulera en avgränsad medicinsk frågeställning i samråd med en 

klinisk ämneskompetent handledare (VFU ansvarig på kliniken kan tipsa 

om handledare). Utgå t ex från ett  problem som rör en patient på VFU-

placeringen där det varit oklart om handläggningen var evidensbaserad.  

2. Arbeta självständigt med frågan (ca 20 timmars självstudietid). 

3. Redovisa uppgiften skriftligt på den färdiga mallen (SKALL användas) 

med följande rubriker: 

a. Rubrik 
b. Bakgrund 
c. Frågeställning 

d. Sökmetod (http://guide.bibl.liu.se/lakarprogram/sokdokumentation) 

e. Resultat (analys av 4-5 st refereegranskade originalartiklar från internationella 
tidskrifter).  

f. Diskussion (se krav på progression över terminerna nedan) 

g. Referenser (analyserade artiklar plus evt. referenser du använt för 

introduktionen)Se https://liu.se/artikel/citeringsteknik 

4. Din handledare bedömer ämnesinnehållet innan inlämning. 

5. Kurskoordinator granskar fältstudieuppgiften, ger      återkoppling och 

begär komplettering (maximalt 2 revideringar). 

6. Eventuell muntlig presentation fastslås av examinator på respektive 

kurs. Presentation kan ske vid studentseminarium eller kan delges 

kliniken i olika forum 

(morgonmöte/fortbildning/teammöte/handledargrupp/motsvarande).  

7. Examinator (kursansvarig) på respektive kurs sätter betyg (G/U) av 

fältstudien baserad på kurskoordinators bedömning i LISAM. 

 

Bedömningsgrunder 
Under kliniska terminer förväntas studenten (baserat på målen för K5):  
Kunna redogöra för bakgrunden för studien. 
Kunna formulera en tydlig begränsat frågeställning för den valda uppgiften. 
Planera och genomföra en sökning efter medicinsk litteratur och redovisa denna samt kunna 
redogöra för graden av evidens av de framtagna referenserna och hur det  relaterar till 
studiedesignen.  
Redovisa det medicinska innehållet enligt mallen för fältstudien (länk).  
För diskussionen finns krav på progress som framgår av bedömningsgrunderna nedan. 

 
Bakgrund. Här redovisas kortfattat: 

• Vad är redan känt inom området? 

• Varför är den valda frågeställningen viktig att besvara? 

• Finns evidens för din frågeställning sammanställd i konsensusdokument, nationella vårdprogram 

eller lokala PM redan idag? 

(Omfattande sammanfattningar av känd patofysiologi bör i normalfallet undvikas) 

Frågeställning. En välformulerad specifik fråga krävs för att studenten ska kunna 
genomföra fältstudien. Diskussion med klinisk ämneskompetent handledare är 
därför viktig. 

• Går frågeställningen att besvara med hänsyn till fältstudiens omfattning på 2-3 
sidor och 20 timmars arbete totalt inklusive revidering?  

http://guide.bibl.liu.se/lakarprogram/sokdokumentation
https://liu.se/artikel/citeringsteknik
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• Är det möjligt att göra en riktad litteratursökning utifrån frågan? Är patient, 
intervention, jämförelse och utfall (endpoint/outcome) definierat? 

• Exempel på en alltför generell fråga är: ”Vilken behandling är bäst vid 
luftvägsproblem hos barn” 

(Som minnesregel för hur frågeställningen skall struktureras kan den engelska akronymen PICO 

ofta vara till god hjälp (P=Population, I=Intervention, C=Control eller Comparison, O=Outcome). 

Om du utgår från observationsstudier kan ”I’” stå för exponering.) 

Litteratursökning. Här redovisas kortfattat hur sökningen gått till. Urvalet av artiklar ska om 
möjligt representera flera olika relevanta studiedesigner för att besvara frågeställningen. Enbart 
meta-analyser eller systematiska reviews, eller flera snarlika artiklar från samma forskningsgrupp, 
accepteras normalt inte. Subjektiva urvalskriterier som ”de mest relevanta artiklarna” eller ”de 
artiklar som bäst besvarade min frågeställning” accepteras inte. Se även länk i fältstudiemallen. 
Narrativa review-artiklar och guidelines bör ej ingå bland de 4-5 artiklar som refereras i detalj, men 
kan citeras i bakgrunden.  

Följande anges: 

• Vilka medicinska databaser som användes, och vilka datum sökningarna gjordes 

• Vilka sökord och kombinationer av sökord som användes 

• Beskrivning och motivering till vilka avgränsningar och sökfilter som användes  

• Antal “träffar” samt en motivering av hur har du gjort det slutliga urvalet av de 4-5 artiklar som 
analyseras i resultat/diskussion (t ex studiedesign med hög evidensgrad, antal patienter 
/försökspersoner, utfallsmått, etc.).  

Resultat. Här sammanfattas de 4-5 artiklar som analyseras. För varje studie anges: 

• Studiens frågeställning 

• Studiedesign (t ex randomiserad klinisk prövning, observationell prospektiv studie, fall-

kontrollstudie, tvärsnitts-studie, meta-analys) 

• Antal patienter/försökspersoner som studerades och dessas karaktäristika (t ex 1000 kvinnor över 

65 år utan tidigare benskörhetsfraktur, 400 patienter som utreds inneliggande för bröstsmärta, 800 

slumpartat utvalda personer ur befolkningen) [P] 

• Intervention/exponering (t ex ett läkemedel, en diagnostisk metod, en riskfaktor) [I] 

• Om studien var kontrollerad beskrivs även vad man jämfört med (vid läkemedelsprövningar anges t 

ex annan aktiv behandling eller placebo, vid studier av diagnostiska metoders prestanda anges vad 

som var referens-metod, vid observationella prospektiva studier anges vad en riskfaktor jämförts 

med t ex blodtryck ≥ 130 mmHg jfr med blodtryck < 130 mmHg) [C] 

• Studiens viktigaste utfallsmått = endpoints (t ex förändring i bentäthet efter sex månaders 

läkemedelsbehandling, sensitivitet för att identifiera kranskärlssjukdom, risk att avlida inom fem 

år) [O] 

• Studiens viktigaste resultat (primärt endpoint) med effektstorlek  

• Signifikansnivå (om relevant) 

• Kortfattat referat av författarnas konklusion 

Diskussion. Här diskuteras: 

• De refererade studiernas styrkor och svagheter avseende studiedesign 

• Är studierna av relevans för den valda frågeställningen? 

• Har fynden från studierna, dvs evidensen, implementerats på din VFU-klinik? 

Progression av kunskapskraven innebär en ökad komplexitet av diskussionen. Varje termin adderar 
kunskapskrav utöver de som finns från tidigare termin:  

• K6: Reflektera över hur omfattande kunskapen är på området och graden av evidens för den valda 

frågeställningen. Hur väl belyser ditt urval av artiklar den samlade evidensen för frågeställningen? 

Om evidensen är låg beror det på motstridiga resultat, få studier, brist på power, etc? 
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• K7: Fördjupad reflexion över hur dina resultat avseende evidensen för din fråga 

relaterar till aktuella rutiner på kliniken. Reflektera över om det finns 

förutsättningar att ändra befintliga rutiner på kliniken om de inte följer evidensen. 

• K9: Dra slutsatser om hur evidensbaserad den kliniska verksamheten är inom det 

valda ämnet, reflektera över hur man kan öka evidensgraden (vilka studier behövs?) 

och vilka hälsokonsekvenser det skulle kunna få. Reflexion kring etiska problem (t 

ex relaterade till biobanker och register) samt den kliniska forskningens 

möjligheter.  

• K10 och K11: Reflexion över hur evidensen kan anpassas till individualiserad vård 

(personalized medicine) och studiernas relation till samhället, inklusive exempelvis 

prioriterings-aspekter. 

Referenser.  4-5 st refereegranskade originalartiklar från internationella 

tidskrifter som analyserats plus evt. fåtal referenser från introduktionen (se länk i 

fältstudiemallen för instruktion om referering).  

 

Plagiat. Vid grundad misstanke om plagiat föreligger anmälningsplikt till 

universitetets rektor. Ärendet behandlas i universitetets disciplinnämnd. Det åligger 

studenterna att informera sig om universitetets regler om vad som räknas som 

plagiat. 

 

 

Arbetsgruppen som arbetet med fältstudien under Ht 21: 

Peter Bang, Ordf. VF temagruppen, KA K10 

Magnus Wikman, KA K6 

Mikael Ludvigsson, K9 

Björn Granseth,  fd KA K6 

Anders Kald, KA K7 

Lasse Jensen, rättat fältstudier på K9/Kurshållare om fältstudiebedömning 

Anna Moberg, KA K11  

Jonas Lind VFU-koordinator läk, KK K7 

Andreas Stomby; KK K11 och VF temagruppen 

Yumin Link, KK K9 

Eva Tamas, programansvarig läk  

 

 
 

 


