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Skandinavisk Klinisk Odontologi – Slutrapport

1.Projektets syfte
1.1 Syftet
Projektet har haft som huvudsyfte att förändra den sedan länge ʻtraditionellaʼ lärandemiljön
inom odontologi och med hjälp av lärande baserat på Internet förbättra och fördjupa
nuvarande pedagogiska ansats inom odontologisk grundutbildning i oral protetik.
1.2 Bakgrunden
Utbildningen av tandläkare (odontologer) idag bedrivs med en kombination av teoretisk
och praktisk undervisning. På de flesta universitet och högskolor världen över inleds
studierna med teoretiska studier av grundläggande biologi och medicin, medan den
praktiska delen dominerar under den senare hälften av utbildningen.
Utbildningen av tandläkare skiljer sig ofta från läkarutbildningarna på så sätt att tandläkarstuderande direkt efter avlagd examen kan starta yrkesverksamhet i kraft av sin
legitimation, medan studenterna på Läkarprogrammet efter avlagd examen fortfarande har
flera års praktiktjänstgöring framför sig innan de självständigt kan utöva yrket. Figur 1.

Fig 1. En bild som används vid introduktionen till studier i protetik för att illustrera skillnaden mellan
utbildning med i huvudsak teoretiskt innehåll och den kombination av praktik och teori som är utmärkande
tandläkarutbildningen.
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Förväntningarna på en ʻfärdigʼ tandläkare direkt efter examen från universitetet ger därför
Tandläkarprogrammet en påtaglig karaktär av yrkesskola, med en stor del praktik redan
inom grundutbildningen. Denna praktiska del genomförs med patienter på särskilda
utbildningskliniker, som vid Tandläkarprogrammet vid Umeå universitet bemannas och
drivs av vårdgivaren, Västerbottens läns landsting. Det är således personal från landstinget med varierande grader av pedagogisk skolning och erfarenhet som fungerar som
handledare i den kliniska undervisningen. De praktiska övningarna stöds parallellt av
teoretisk undervisning från universitetslärare i form av föreläsningar och övningar, enskilt
eller med handledning i grupp.
1.3 Problemen med nuvarande undervisningsform
Klinisk undervisning med hjälp av patienter med vårdbehov erbjuder goda möjligheter till
en verklighetstrogen undervisningsmiljö, men den skapar också problem med att åstadkomma en homogen värdering och examination av studentgruppernas inlärning. Varje
patient är naturligtvis unik med sina förutsättningar och behov. Samtidigt som kontakt med
verkliga patienter ger studenten möjlighet att öva ingrepp och procedurer i en miljö som i
stort sett är densamma som den där han eller hon senare skall arbeta, så begränsar det
också undervisningsmöjligheterna till de specifika behoven hos den enskilda patienten.
Nuvarande undervisningsmodell bygger sedan många decennier på att varje student skall
genomföra många och omfattande patientbehandlingar redan inom grundutbildningen. Det
var tidigare ofta möjligt då studentkullarna var mindre och tillgången på patienter med
lämpliga vårdbehov var god. Sedan flera år tillbaka dock situationen snarare den motsatta.
Studentkullarna är så stora att studenterna numera tvingas arbeta i par för att lokalerna är
begränsade, men också för att tillgången till patienter är mindre. Dessutom är anledningen
till att patienterna söker till Studentkliniken1 inte sällan av pekunjär natur, snarare än att de
är utvalda på grund av ett vårdbehov som är lämpligt för en student att behandla.
1.4 Återkoppling från avnämare
Värdering av studenternas kliniska (praktiska) kunskapsstandard, i.e. färdighet, kan vara
en komplicerad process och är särskilt svårbedömd vid jämförelser över tid, t.ex. vilken
klinisk kunskapsnivå dagens studenter har jämfört med de som examinerades för 5-10 år
sedan.
Tandläkarutbildningen i Umeå har sedan länge haft ett gott rykte inom folktandvården i
Sverige som är den främsta avnämaren av ʻproduktenʼ, studenten. En spridd uppfattning
är att detta till stor del på den omfattande kliniska träning som ges till de studerande i
Umeå.
Under senare år har dock signaler från flera kliniker och även från enstaka dentaltekniska
laboratorier varnat för att den kliniska standarden hos nyutexaminerade tandläkare från
Umeå sjunker. Inom Folktandvården i Västerbottens läns landsting finns numera ett s.k.
traineeprogram vars uttalade syfte är att stärka de nya tandläkarnas kliniska kompetens.
Mot denna bakgrund finns det anledning att kritiskt granska nuvarande undervisning och
söka nya förbättrade metoder för framför allt den kliniska praktiska undervisningen.

1

Den kliniska miljö på Tandläkarhögskolan där studenterna behandlar patienter
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1.5 En ny möjlighet inom klinisk undervisning
En ny klinik för undervisning vid Tandläkarprogrammet på Umeå universitet öppnades
under våren 2017. Kliniken, benämnd SIM-kliniken (simuleringskliniken), var planerad för
driftsättning från och med höstterminen 2016, men förseningar med utrustning och
installation har fördröjt starten till mitten av vårterminen 2017. Figur 2.
I den simulerade kliniska miljön kan
tandläkarstuderande öva ingrepp och
procedurer på patientliknande dockor
under i övrigt realistiska omständigheter.
Emedan patienten är artificiell, är utrustning och instrument identiska med
de som används vid behandling av
patienter på Studentkliniken. Fördelarna
är flera. Som exempel kan studenterna
öva samma ingrepp många gånger
under standardiserade former och
lärarna kan även, av pedagogiska skäl,
tillåta felgrepp och misstag utan att
behöva ta över behandlingar för att
upprätthålla patientsäkerheten.

Fig. 2 Interiör från kliniken för simulerad patientbehandling
(SIM-kliniken). Varje enhet är försedd med en dator för att
stödja överföring av digital information samtidigt med
praktiska övningar.

Ibland kan det vara ovärderligt att efter
en simulerad behandling som inte uppnått målen, tillsammans med studenten, studera
vilka konsekvenser en initial felbedömning kan leda fram till.
Denna nya möjlighet till praktisk undervisning kontrasterar mot ofta förekommande
situationer på Studentkliniken där patientens säkerhet alltid går före den pedagogiska
ambitionen. Vid undervisning om kliniska procedurer på Studentkliniken är det därför ofta
svårt att bedöma hur mycket av behandlingen som studenten egentligen har utfört själv.
Studenterna arbetar dessutom i par av tidigare nämnda skäl vilket ytterligare försvårar
individuell bedömning.
1.6 Klinisk undervisning i oral protetik
Oral protetik är läran om att ersätta förlorad oral vävnad och orala organ med artificiella
medel, dvs. proteser. Om odontologisk utbildning definieras som en kombination av
praktisk och teoretisk kunskapsöverföring så är den praktiska delen dominant inom oral
protetik. Ämnet handlar till mycket stor del om att utföra behandlingar som bygger på
tekniska konstruktioner placerade i och på tänder och annan vävnad. Planering av
behandlingarna är mycket viktig, men under grundutbildningen till tandläkare läggs stor
vikt på praktisk träning för att t.ex. kunna forma tänder för de konstruktioner som utgör den
protetiska behandlingen.
Den simulerade kliniska miljön (Fig. 2.) erbjuder utmärkta förutsättningar för effektiv
träning och ger goda möjligheter att bedöma studenternas individuella utveckling ur både
kvantitativa och kvalitativa perspektiv. Interaktionen med digitala media underlättas genom
datorer i varje unit (patientdocka med tillhörande utrustning; borrmaskiner, lampa etc.)
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2. Projektets mål
2.1 Ursprungligt mål
Projektet hade som ursprungligt mål att generera en fungerande prototyp; en internetbaserad lärandemiljö för odontologisk grundutbildning. Lärandemiljön planerades att
omfatta ett begränsat innehåll vad avser delarna: Basutbildning, Kliniskt material och
Intervjuer. Figur 3.
*

Undervisningsmaterialet består bl.a. av eBooks; kapitel eller längre avsnitt. Varje avsnitt finns på landets språk och engelska. T.ex. Norska / Engelska

Basutbildning:

Undervisningsmaterial* för
grundläggande studier inom fyra
huvudområden i Oral protetik:
• Hel plattprotetik
• Partiell plattprotetik
• Kron- & broprotetik
• Implantatprotetik

Kliniskt instruktionmaterial:
Huvudsakligen procedurer
dokumentarade med korta sekvenser
av rörlig media (film). T.ex.
handhavande av instrument och
maskiner, preparation av tänder,
avtryckstagning mm.

”Lärandemiljön”
Tilläggsutbildning: Undervisningsmaterial
inom nischområden, eller särskilda
aspekter på huvudområden

Användarinstruktion: En enkel
demonstration av plattformen. Vilka
funktioner och möjligheter som
erbjuds. Här kan andra korta
tilläggsavsnitt med speciell inriktning
ockå finnas. T.ex. Hur man skriver en
eBook för plattformen.

Perifera, men anknutna ämnen:
Vad är vetenskap? Vad är vårdkvalitet? Patientpsykologi. Etiska
riktlinjer, mm.

Röd text markerar de avsnitt som prototypen kommer att innehålla

Bilaga 1

Anpassade format för
läsplattor och smartphones
Intervjuer:

Intervjuer med lärare, forskare och
andra ”opinion leaders” inom fältet.
Varje skrivet avsnitt under rubriken
Tilläggsutbildning motsvaras av en kort
intervju med författaren där hon får
möjlighet att presentera sig och kort
kommentera avsnittet. En form av
”reklam” för personen och
institutionen där hon arbetar.

Hemsidan visar:
• Viktig aktuell kursinformation
• Nyheter (i ”journalistiskt” format)
• Externa länkar till alla deltagande
institutioner
• Aktuella vetenskapliga artiklar

Fig. 3 Bilaga 1 i ansökan till PUNKTUM 2014: En grafisk representation av idén bakom lärandemiljön. Röd
text markerar delar av prototypen.

2.2 Modifierat mål
Det modifierade målet liknar till stor del den ursprungliga tanken med en lärandemiljö i
digitalt format, men nu sammanvävd med en simulerad klinisk miljö för praktiskt träning, en
s.k. SIM-klinik och en inriktning mot case-baserad undervisning.
Vid tidpunkten för projektansökan i juni 2014 var den nu fungerande SIM-kliniken en idé
som diskuterades inom landstinget och institutionen, men som då inte var projekterad.
Under senare del av hösten 2014 tog dock idén en mer strukturerad form och under 2015
utvecklades förutsättningar både vad gäller lokaltillgång på NUS 2 såväl som finansiering
inom Västerbottens läns landsting varpå byggandet av faciliteten startade på hösten 2015.
Preliminärt var driftsättning planerad till andra halvan av 2016, men av olika praktiska skäl,

2

Norrlands universitetssjukhus (NUS)

Skandinavisk Klinisk Odontologi – Slutrapport 2017-08-31#

Sida 5

bl.a. försenade leveranser av utrustningar, vattenskador i andra delar av samma byggnad
och diverse tekniska problem fördröjdes starten till hösten 2017.
När medel till projektansökan beviljades i augusti 2014 fanns inte en simulerad klinisk miljö
som alternativ för undervisningen inom oral protetik, men då arbetet med projektet
Skandinavisk Klinisk Odontologi (SKO) tog fart senare samma höst diskuterades idén med
SIM-klinik inom institutionen. Detta kom att påverka inriktningen på SKO-projektet mot en
möjlig anpassning till nya ʻkliniskaʼ träningsmöjligheter för studenterna. En annan starkt
påverkande faktor som kom att fördröja projektet var tidsbrist för projektledaren. Som
praktiskt ansvarig för samtliga kurser i protetik över tre terminer blev tiden för att driva
projektet begränsad.
3 Genomförande
Under 2015 utvecklades den caseinriktade delen av lärandemiljön vilken provades i
praktiken under sex veckor hösten 2015 / våren 2016 (Case introduktion.mov) (Bilaga 1.
Case-exempel).
Som förberedelse inför undervisningsformen hölls kortare föreläsningar på
gruppnivå med i huvudsak praktiska
anvisningar (Bilaga 2 a, b. Schema och
läsanvisningar). Introduktionen till case
studier och instruktioner om patient
fallen lades upp på en extern server
där informationen kunde laddas ned av
studenterna. Svaren lämnades in via epost till kursansvarig. Kursmoment
pågick under sammanlagt sex veckor.

Fig. 4 Bild från introduktionsfilmen om case-baserad
undervisning 2015-106

I slutet av kursen, vecka 1-2 sammanfattades och utvärderades momentet tillsammans
med studenterna.
Under påföljande höst, 2016, genomfördes ett liknande undervisningsmoment, men då
modifierat med hänsyn till de synpunkter som framkom efter studenternas utvärdering
2015. Hösten 2016 genomfördes också inom ramen för projektet en helt digital tentamen,
den första på institutionen för Odontologi. Under ett preludium vecka 45 -ht2016 testades
genomförande inom ett icke examinerande moment, ett litteraturseminarium. Det diagnostiska ʻprovetʼ utföll väl varför det beslutades om att genomföra en skarp examination i
digitalt format av kursen i oral protetik på termin 6 (Bilaga 3. Mall för flervalsfrågor).
För den den digitala examinationen användes Cambro. Studenterna fick åtkomst till
tentamen via Cambro under samma fyra timmar som den skriftliga tentamen skulle ha
skrivits på Östra paviljongerna. Instruktionerna var tydliga med att tentamen skulle
genomförs enskilt, men att den kunde genomföras på valfri plats. Rum på institutionen
fanns tillgängliga. Det fanns inga restriktioner gällande kursböcker och övrigt material,
inklusive Internet, men kontakt mellan studenter under examinationen var inte tillåten.
Under våren 2017 har arbetet inriktats inom projektet på en förändring av kursen i oral
protetik för termin 6 på Tandläkarlinjen. Kursplanen väntar fortfarande på tillrättaläggande,
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men i praktiken har nu föreläsningar och kompletterande information i lärandemiljön
koordinerats på ett bättre sätt än tidigare med det kliniska arbetet på Studentkliniken och
SIM-kliniken. Undervisningen på Tandläkarlinjens termin 6 kommer under hösten 2017 att
för första gången att innehålla samtliga delar som inryms under projektet Skandinavisk
Klinisk Odontologi, integrerad med föreläsningsserien i ämnet och den kliniska- och
simulerat kliniska träning studenterna genomgår på Studentkliniken och SIM-kliniken.
4.1 Resultat
Erfarenheterna från genomförandet av caseundervisning inom projektet hösten 2015 var
genomgående goda. Det förekom några enstaka praktiska problem med åtkomst och
nedladdning från servern. De olika fallen bedömdes som relevanta och intressanta av
studenterna. Studenternas redovisningar i skrift (Bilaga 4. Exempel på inlämnat svar case
A och B) och i form av digitala presentationer (Bilaga 5. Exempel på digital redovisning
inför grupp) var väl genomarbetade och slutsatserna överlag rimliga och kliniskt
vederhäftiga.
Studenterna gav positiv kurskritik till
undervisningsformen med case och
momentet som sådant, men var
negativt kritiska till innehållet, som
visserligen bedömdes som mycket
relevant, men som upplevdes allt för
omfattande. Den skriftliga redovisningen krävde enligt studenterna mer
tid än vad som avsatts i schemat och
det rådde viss nervositet inför de
muntliga- och digitala presentationer
som levererades inför grupp under de
två sista veckorna på kursen.

Fig. 5. Exempel på introduktionsfilm till hållfasthetslära i
en föreläsning om ʻMaterial för ersättning av förlorad tandsubstansʼ, med hjälp av av s.k. lightboard

Utvärderingen inom lärargruppen noterade att studenterna visserligen anmärkt på brister i
tid för momentet och på schemaläggningen, men att de producerade resultaten var över
förväntan i både omfattning och kvalitet. Studentgrupperna hade arbetat bra och självständigt utan att behöva kontakta lärare för hjälp och anvisningar. Detta tolkades som att
om materialet i lärandemiljön är
genomarbetat och väl presenterat så
stimuleras eget arbete i
studentgrupperna.
Inför höstterminen 2017 finns stöd för
studenterna i den digitala lärandemiljön
i form av filmade introduktioner till
områden och föreläsningar, Figur 5.
Det finns också instruktionsfilmer över
praktiska moment som ska genomföras
på SIM-kliniken, Figur 6. (Preparation
Fkr.mp4)

Fig. 6. Exempel på sekvens ur instruktionsfilmen
ʻPreparation Fkr.mp4ʼ som används integrerat med arbete
i SIM-kliniken
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4.1 Resultat – ändringar under projekttiden
I huvudsak är resultaten till dags dato i överensstämmelse med den målsättning som
fanns vid starten av projektet. Då var visserligen målet att förändra en annan senare kurs
inom oral protetik, men principerna med att digitalisera delar av undervisningen och
integrera dessa delar med befintliga undervisningsformer kvarstår oförändrade. Med
möjligheterna att utnyttja en simulerad klinisk miljö för praktisk träning inom tandläkarutbildningen har dock perspektivet på möjligheter med kompletterande digital information
förändrats. Då alla studenter nu kan ges praktiska uppgifter som skall utföras på identiska
objekt, de simulerade patienterna, öppnas helt nya möjligheter till kvantitativa och
kvalitativa utvärderingar av klinisk kunskap. Precis det som har börjat ifrågasättas bland
avnämarna enligt vad som beskrivs under avsnitt 1.4.
Den lätt förändrade inriktningen går nu mot att på SIM-kliniken visa de moment som
exemplifieras under rubriken *Kliniskt informationsmaterialʻ i figur 3. Detta utesluter inte
presentation av motsvarande procedurer på patienter, men då studenten på SIM-kliniken
kan ges exakt samma förutsättningar för de egna övningarna som det exempel som visas
på instruktionsfilmerna kan också resultaten av övningen värderas på ett bättre sätt, såväl
av student som av lärare. Tekniken möjliggör också att visa möjliga fel och mindre effektiva
tekniker på ett illustrativt sätt som inte låter sig göras på en patient.
En ytterligare expansion av de ursprungliga målen är att på litet längre sikt skapa särskilt
anpassad e-kurslitteratur och i förlängningen även digitalt inspelade föreläsningar. Det
ligger i linje med de önskemål som framkommit i ʼEn enkät om IT till studenter vid Umeå
universitet, april 2016ʻ av Sören Berglund och Åsa Nordström vid IT-enheten, Umu. I en
sammanfattning av enkäten konstateras bl.a. att ”Den viktigaste utrustningen för studierna
är den bärbara datorn” och att ”Det verktyg/den resurs studenterna skulle önska att lärarna
använde sig av mer är E-böcker eller e-kurslitteratur samt inspelade föreläsningar för
genomgång i efterhand.”
5.1 Processen
lansering och förankring av nya idéer kan vara en arbetsam process, även i gynnsamma
fall och i tillmötesgående organisationer. Framställningen av de nya läromedlen i projektet
är och har varit betydligt mer tidsödande än vad som från början förutsågs. Sannolikt
medför försöksverksamhet i all pågående produktion risker för olika former av haverier.
Det aktuella projektet, som involverar många människor som studerar till en eftertraktad
yrkesutbildning, utgör inget undantag. Emedan studenter i allmänhet, enligt vår erfarenhet,
gärna kommer med förslag på förändringar (förbättringar i deras ordval) av pågående
undervisning kan de samtidigt vara förvånande förändringsobenägna när det väl kommer
till kritan. Ett aktuellt exempel är provet med casebaserad undervisning som beskrevs
under 3.
Vi emotser därför en hel del problem när nu simulerad klinisk verksamhet skall införas i
utbildningen. För att förekomma studenternas synpunkter, men kanske viktigare; för att
möjliggöra en meningsfull återkoppling som gagnar utvecklingen och som kommer de som
deltar i processen till godo, planerar vi att använda någon form av direkt digital utvärdering
av olika moment. Ett sådan känt instrument är Sokrative, men vi hoppas att kontakter på
UPL skall kunna ge ytterligare förslag på användbara metoder. Nuvarande metod med
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utvärdering på Cambro vid kursen slut har visat sig vara mindre användbar för åtgärder
under löpande terminstid och är dessutom sällan utnyttjad av flertalet studenter. Det
sistnämnda kan bero på att ansträngningen med återkoppling som eventuellt leder till
förändringar inte kommer den som ger återkopplingen till godo.
6. Spridning
Det material som hittills tagits fram inom projektet skall i första hand under den närmaste
tiden användas vid undervisning i protetik på institutionen för odontologi, Umu. Det återstår
ännu att producera vitala delar och en slipning av materialet under verkliga förhållanden
för att samtliga bitar skall falla på plats och fungera som en helhet. En mycket viktig del är
också att få återkoppling från de studenter som nu genomgår kursen under hösten.
När kursen funderar som avsett kommer den att utgöra ett ʻgott exempelʼ för andra ämnen
som har ambition att förändra sitt nuvarande sätt att undervisa. Det är inte heller uteslutet
att materialet kan vara av intresse för odontologiska institutioner på andra universitetsorter
i Sverige. Den ursprungliga planen att vidareutveckla projektet hjälp av medel från
Nordiska Rådet och i samarbete med universitet i Skandinavien, t.e.x. Tromsø och Århus,
kvarstår fortfarade.
Förhoppningsvis kan projektet presenteras vid den universitetspedagogiska konferensen
2017 vid Umeå universitet denna höst.
7. Framtiden
”Om framtiden vet man ingenting” lär någon klok person yttrat. Med det sagt hoppas vi
ändå att projektet skall visa sig livskraftigt nog att stå på egna ben för att kunna fortsätta
att utvecklas både inom institutionen vid Umeå universitet, men också vid andra
odontologiska institutioner i Norden.
Inom projektet har ett samarbete med Tandteknikerprogrammet i Umu inletts. Utbildningen
av tandtekniker är under omdaning och modernisering och där finns goda möjligheter för
ny teknik inom undervisningen att slå rot. En samproducerad film som skall ses av
studerande vid på tandtekniker- och tandläkarprogrammet har nyligen lagts upp på UmU
Play (Protetik preparering av 11, From Maria Lundberg 2 Weeks ago) som ett preludium till
ett utbyte med praktiska inslag mellan utbildningarna skall sjösättas under senare delen av
hösten 2017.
8. Länkar till URL och bilagor till rapporten
Länk – Odontologica-Scandinavica.se: Case introduktion.mov
Bilaga 1; Case-exempel, PDF
Bilaga 2a: Schema Case-undervisningen -ht2015, PDF
Bilaga 2b: Läsanvisningar till kursen i protetik och till Case -ht2015, PDF
Bilaga 3: Mall för flervalsfrågor, PDF
Bilaga 4: Exempel på inlämnat skriftligt svar på Case från studentgrupp, PDF
Bilaga 5: Exempel på digital redovisning av Case från student, PDF student
Länk – Odontologica-Scandinavica.se: Preparation Fkr.mp4
Länk – UmU Play: Protetik preparering av 11

