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Kunnskapsbasert tilnærming
en selvfølge i alle andre fag

Behandling av infeksjoner i vestlig medisin
Før 1600-tallet

1630

1796

1932

Etter 1940

Pleie, omsorg, årelating
og frisk luft

Peruansk bark mot
malaria (kinin)

Vaksinering av kopper

Antibiotika mot
bakterier

Utvikling av nye
antimikrobielle midler

Vitenskapen om læring og hukommelse er også et fag hvor det
foreligger forskning som kan peke oss i riktig retning.

Tre læringsprinsipper for å huske
lengst mulig

Testing

Intervall

Stokking

Kilder: Rohrer & Pashler, Educational researcher, 2010, Cain & Willey, Journal of Exerpimental Psychology, 1939, Bahrick and Phelps, Journal of Experimental Psychology, 1987, Cepada et al, Spacing Effects in Learning, Psycological Science, 2008, Kornell and
Bjork, Learning Concepts and Categories, Psychological science, 2008

2

10.11.2019

Pasientene med sine
problemstillinger vil
alltid komme i
intervaller og stokket
Der Wartezimmer des Arztes, 1870 von Vladimir Egorovic Makovsky

Vi må gjøre noe med
hvordan vi vurderer
og gir hverandre
tilbakemelding på
• Det bør aller helst skje innenfor de
rammene vi har i dag.
• Det bør kunne gjøres i en travel klinisk
hverdag
• Det bør gjøres på sparken og uten å være
planlagt

3

10.11.2019

Kliniske situasjoner hvor man kan vurdere og gi tilbakemelding

Previsitt og visitt
unik læringsarena
Hvorfor tror
du denne
pasienten har
anemi?

Overlege

Hvorfor tror
du han har
det?

Jernmangelanemi
Pasienten har
lav MCV, høyt
TIBC og lav
ferritin

LIS1-3

Sykepleier
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Previsitt og visitt

Inntak av rødt kjøtt,
blodmat, fisk med mørkt
kjøtt, blomkål, pepperrot,
reddiker, melon, bananer
og soyabønner. Muligens
også jerntabletter.

unik læringsarena

Jeg ser du har tatt hemofec
av pasienten og den er
positiv. Hvilke feilkilder kan
gi falsk positiv hemofec?

Sykepleier
LIS1-3

Når du er bakvakt på telefon
ikke gi svaret

Forvakt: Jeg har tatt i mot en 58 år gammel mann med
sentrale trykkende brystsmerter som stråler til venstre
arm. Hva bør jeg gjøre?

Bakvakt: Hva tror du det er da?

Forvakt: Tror i grunn det kan virke som et hjerteinfarkt.

Bakvakt: Hvilken videre utredning bør du foreta?

Forvakt: EKG og troponiner kanskje

Bakvakt: Flott. Gjør også en orienterende ultralyd og ring
meg tilbake.
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Når du superviserer prosedyrer
øk forståelsen

Hva er det du ser
etter når du holder
ultralydproben der?

Ehh. Antall
barn?

Fossa
douglasi

Hvilken struktur
er det du har i
bildet der?

Ettminuttslæreren
The One-Minute Preceptor
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Skap engasjement
Få legen til å prosessere den
informasjonen han har innhentet.
”Hva tror du feiler pasienten?”
eller “Hva vil du gjøre nå?”

Forsterk det riktige
Gi LIS skryt for det han gjorde
riktig. Men spør gjerne LIS hva
han mener var bra og hva som
kunne gjøres bedre.
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Undersøk evidens bak
Etter at LIS har svar, begynn å
grave. Avdekk tankekartet og
hvordan det brukes. Slik får du
avdekket klinisk resonnement.
“Hvilke overveielser gjorde du for
å komme frem til den diagnosen?”
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Lær bort generelle regler
Hver kasus har læringsverdi. Nå vet du
hva legen kan, nå kan du lære bort
generelle regler. Det er bedre å si “Det
er veletablert at ACE hemmere
reduserer morbiditeten og forlenger
livet til pasienter med dilatert
kardiomyopati” enn å si “Denne
pasienten trenger captopril”. Ikke
forsøk å lære bort for mye per kasus.

Korrigere feil
Man lærer godt av sine feil. Få
frem det legen hadde misforstått
eller kunnskapshull. Det er viktig å
forklare hvorfor det I så fall var feil.

La Mayo Clinic forklare deg hvor lett dette er på youtube: https://youtu.be/eRBdfXRj5N0
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Internundervisningen – Rom for vurdering og feedback?

Hvordan foregår internundervisningen?
for stort sett alle leger i Norge

• 30-45 minutters sesjoner hvor en
lege viser de andre legene en
powerpointpresentasjon av et
valgt eller tildelt tema.
• Holdes av LIS og overleger
• Totalt minimum 70 timer/år
• Skal man bruke 70 timer på
noe per år bør det være sykt
bra og man må sitte igjen med
mye kunnskap
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Gjør undervisningen mer aktiv
ved å spørre og gi tilbakemelding

• Vurder en aktiv undervisningsform
• Peer-instruction
• Team-basert læring
• Quiz der alle må ta stilling til svaret

• Vurder ekte klinikkundervisning hvor du tar med en pasient:
• LIS/overlege forberedt
• Ta opp anamnese foran kollegiet
• Demonstrer funn

Husk
Ingen undervisningsform, læringsmål
eller læringsaktivtet slår det å jobbe
med pasienter. Det er her det meste
av læring skjer, og man husker best
fra slike situasjoner.
Det må være tid og rom i klinikken for
å diskutere pasientene med erfarne
kolleger. Mister vi det, får vi dårlig
læring og en dårlig helsetjeneste!
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Følg og lik oss på:
facebook.com/ntnucame
@ntnu_came
ntnu.no/came
Norsk versjon av mini-CEX: ntnu.no/came/mini-cex

Spørsmål?
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