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Handledning för fallkonstruktörer – fall med basvetenskapligt fokus 
 
FALLTEXT 
Ett fall/en utgångspunkt kan t.ex. vara en kort situationsbeskrivning eller en patientbeskrivning. Texten bör 
inte vara för lång, men ändå ge tillräcklig information för att väcka intresse och associationer att arbeta 
vidare med. Det som är bakgrundsinformation, kan beskrivas i allmänna ordalag medan det som ska leda till 
lärandemål för fallet kan omfatta mer specifika uppgifter, t ex statusfynd eller labvärden. 

 
1. Börja med att gå igenom de mål i kursen som fallet skall illustrera. 

 
2. Vilken kunskap bör studenten förvärva under arbetet med fallet? 

 
3. Måla upp en tänkbar, realistisk situation som kräver att studenterna identifierar ett antal 
frågeställningar, vars besvarande leder fram till kunskapsmålen. 

 
4. Ett bra fall bör svara mot följande kriterier: 
• En realistisk, intressant och engagerande beskrivning av en situation. 
• En situation som utbildningen förbereder för. 
• Innehåller fenomen (triggers) som kräver förklaringar. 
• Skall anknyta till befintlig kunskap hos studenten. 
• Skall vara tillräckligt komplex så att det krävs ny kunskap för att kunna 

            förklara fenomenen i texten. 
• Den nya kunskapen skall vara strikt relaterad till målen. 

  
MÅLBESKRIVNING 
Ange kortfattat de mål som arbete med fallet förväntas uppfylla. 
 
HANDLEDARTIPS 
Huvudsyftet med handledartipsen är att hjälpa handledaren att föra in studenternas diskussioner på adekvata 
områden, så att målen för fallet naturligt kommer att täckas. 
 
En bra handledarinstruktion bör innehålla följande rubriker: 
1. Tanken med fallet 
Ge en kort beskrivning av syftet med fallet och vad det huvudsakligen ska leda fram till. 
 
2. Huvudsakligt fokus 
Ange de huvudsakliga områden som de lärandemål som studenterna formulerar bör leda in på, utan att det 
blir en enkel upprepning av målbeskrivningen för fallet.   
 
3. Viktiga frågeställningar och tips för aktivering av diskussionen  
Ange adekvata frågeställningar och nyckelord som handledaren kan bibringa gruppen för att få igång 
relevanta diskussioner under basgruppsarbetet. Ge gärna exempel på frågor som är lämpliga att ställa utifrån 
studenternas förkunskaper med inriktning på de områden som fallet berör. Ge även exempel på fördjupande 
frågeställningar inför fallavslutsdiskussionen, för att nå ytterligare ett steg i kunskapsinhämtningen och för 
att minska karaktären av läxförhör. 
 
4. Resurser för inläsningen 
Ge exempel på litteratur, föreläsningar, seminarier, laborationer, praktiska moment etc. som kan var till stöd 
för inlärningen. 
 
5. Upplösningen på fallet 
Vid användning av patientbeskrivningar är det intressant för studenterna att få veta hur det gick för patienten. 
För in den typen av information som kan förmedlas av handledaren vid fallavslutningen.  
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Handledning för fallkonstruktörer – fall med kliniskt fokus 
 
Läs först instruktionerna för fall med basvetenskapligt fokus ovan! Där beskrivs de allmänna 
principerna 
 
Fall med huvudsakligen kliniskt fokus kan vara uppbyggda på samma sätt som ovan, men kan ofta 
behöva ha en något annorlunda struktur, beroende på målsättningen. 
Om målen handlar enbart om tolkning av symptom, patofysiologi, diagnostik inkl. 
differentialdiagnoser, kan samma struktur som ovan användas.   
Om målen också innefattar handläggning/terapi, behövs ett tillägg i form av en andra del, som inte 
ges till studenterna från början. Om man vill att diagnostik och symtom ska diskuteras, kan man ju 
inte ge diagnosen från början. 
 
Exempel: 
 
Mål för fallet: Studenterna ska efter detta fall kunna  
- Redogöra för symptombilden vid ulcus 
- Redogöra för ulcussjukdomens patofysiologi 
- Diskutera utredning av misstänkt ulcus inkl differentialdiagnostik 
- Redogöra för principerna för behandling av ulcus inkl behandling av blödningsanemi. 
 
Falltext del 1 
En 29-årig man söker på vårdcentralen för obehag från buken, smärtor i epigastriet, svårigheter att 
äta pga illamående, viktnedgång 2-3 kg sedan 3 veckor. Känner sig trött och ur gängorna men har 
arbetat heltid som börsmäklare. Röker 15-20 cigaretter/dag, alkohol över genomsnittet, fr a vin. Har 
inte tagit tempen. Inga nattsvettningar. 
I status finner man lätt övervikt, en diffus ömhet i buken, värst strax ovan naveln. Lever och mjälte 
ej palpabla. Rutinlab visar Hb 130 g/L, SR 13 mm, CRP 5, urinsticka u.a. 
 
Här bör falltexten sluta för att inte avslöja diagnosen och utredningsgången. När studenterna diskuterat 
symptom och diagnoser kan handledaren be om förslag på utredning, och studenterna får önska sig mer 
information. Handledaren har då del 2 av fallet (nedan) och kan ge informationen om studenterna kan göra 
troligt att de kan hantera den. Ett okritiskt ”hagelskott” av prover och undersökningar avvisas vänligt men 
bestämt. 
 
Falltext del 2 (för handledaren) 
Patienten hade också sura uppstötningar, svårt att tåla kaffe. Uppfattar arbetet som höggradigt 
stressigt, har också 2 små barn och en hustru som han försummar.  
F-Hb: 1 pos, 2 neg. MCV 78, retikulocyter 1,5 %, LPK 5.3, TPK 475. S-ferritin 5 ug/L. 
Leverprover, S-Ca och albumin med tanke på malignitet u.a. Rtg pulm av samma skäl, u.a. Remiss 
för gastroskopi, som visar 2 duodenalulcera, varav ett har fibrinpålagringar och ser något äldre ut, 
ett är lättblödande. 
 
Allt eller delar av detta kan ges till studenterna som svar på deras frågor, varvid diskussionen leder över till 
handläggning/behandling. Lärandemål formuleras utifrån hela diskussionen, även den initiala.  
Skulle fallkonstruktörens mål enbart ha innefattat handläggning/behandling, kunde förstås all information 
ges från början. 
 
Upplösningen av fallet sparas till fallavslutet när studenterna diskuterat sina nyvunna kunskaper om 
handläggningen.  Exempel: Patienten får kombinationsbehandling för sitt ulcus samt peroralt järn 100 mg x 2 
tills Hb slutat stiga och en månad därefter. Accepterar motvilligt kort tids sjukskrivning men utlovar sanering 
av arbetssituation och livsstil. 


