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Evaluering av KLoK-prosjektet

Evalueringsgruppen har bestått av fØrsteamauensis Ivar Gladhaug, turnuskandidat Inger Lund
Kordahl og professor Per Brodal. IG er også semesterleder for 11-12. semester. ILK var blant de første
studentene som prøvet opplegget. PB var studiedekan i den perioden hvor KloK (den gang kalt KKL)
ble planlagt og startet opp.

Vår evaluering er basert på "Rapport fra Fagplanutvalget for KLOK" (april 2009) og "Rapport fra
utvalget. Integrert undervisningsopplegg for kvalitetsforbedring, kunnskapshåndtering og ledelse"
(2006) som inneholder beskrivelse av innhold, mål og planer for gjennomføring av prosjektet. Vi har
videre lest "WHO patient safety curriculum guide for medical schools" (2009). PB deltok på
Helsedirektoratets "Seminar om integrering av kvalitetsforbedring i medisinerutdaningen" 10.
september 2009, hvor KIoK-prosjektet ble presentert og belyst også fra studentsiden.

Rapporten fra Fagplanutvalget (2009) gir en klar og balansert fremstilling av forhistorien og de
overordnede begrunnelser for innføring av KloK (den gang kalt KKL). Vi gjentar derfor ikke det her.
Rapporten gir også en god beskrivelse av veien til nå og de ganske betydelige endringer som har vært
gjort underveis. Fagplanutvalget skal ha honnør for at de har vært lydhøre for kritikk fra studenter og
lærere, og raskt iverksatt målrettede endringer. WHO-rapporten er ellers helt på linje med utvalgets
begrunnelser når det gjelder pasientsikkerhetsaspektet. Kunnskapshåndteringsdelen har vært
representert fra starten av Oslo 96, men er siden utvidet og omstrukturert, ikke minst ved å
integreres i KLoK-opplegget. Vi kunne nok ønsket noe mer omtale av kunnskapshåndteringsdelen av
KLOK i rapporten, men antar at dette skyldes at de største utfordringene for prosjektet har ligget i
innføring av de nye elementene (ledelse, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet).

Det skulle i dag knapt være nødvendig å argumentere for at grunnutdanningen av leger må
inkorporere elementene som inngår i KLOK - Kunnskapshåndtering, Ledelse og Kvalitetsforbedring.
Evalueringsgruppen er da også enstemmig om at KloK bør videreføres som fag i medisinstudiet.
Derimot er det ikke omfanget av faget gitt, og heller ikke hvordan man best når målene. Det må tas
hensyn til at de nye elementene skal inn i et studieopplegg hvor mange viktige målsetninger får for
liten oppmerksomhet, og hvor motivasjonen blant fakultetets lærere for å gi plass til KLOK er
gjennomgående lav. Studentenes tilbakemeldinger er entydige på at de får for lite klinisk
smågruppeundervisning og for lite tilbakemeldinger i løpet av sin kliniske opplæring. Gruppene i de
fleste kliniske fagene er utvilsomt for store. Plassering av en stor andel av KLoK-undervisningen i siste
studieår er i og for seg godt motivert, men gjør også at det kommer i skvis mellom store kliniske fag
hvor mange studenter synes de har lært for lite hittil i studiet. Innføring av KLOK må derfor
nødvendigvis baseres på en rekke kompromisser mellom det ønskelige og det mulige.

Læringsmålene er relevante og vesentlige. Likevel tror vi kanskje de ville vunnet på å deles opp i
kunnskapsmål, holdningsmål og ferdighetsmål. Presisjonen kan nok også økes noe ved å bytte ut ord
som "kjenne", "kunne forstå", "ha kunnskap" med ord som "beskrive", "forklare", "gjøre rede for"
osv. Det vil gjøre det noe lettere å etterprøve om målene er nådd. En slik omskriving vil kanskje også
gjøre det tydeligere om målene er for omfattende i forhold til den tiden studentene kan bruke på
læring av faget.

Om læringsmålene er oppnådd er det foreløpig umulig å svare på. Riktignok er KLOK-faget nå
representert i 12. semester eksamen, men det er bare små biter av faget som kan testes på den
måten. Det er også viktig å understreke at KloK til nå har vært et prosjekt med stadige endringer, slik
at det er for tidlig med en mer inngående evaluering av studentenes læringsutbytte. Det sier seg da
selv at det også er for tidlig å avgjøre om måten faget testes på er hensiktsmessig. Uansett er det bra
at faget er representert i 12. semestereksamen.



Organiseringen av undervisningen virker i hovedsak hensiktsmessig, med en klar langsgående profil
med konsentrasjon i visse semestre. Det er bra at særlig kunnskapshåndtering begynner med en gang
i studiet, mens de mer klinisk rettede delene kommer på slutten. Men det gjenstår å få KLoK
integrert i semestrene hvor faget bare er et lite element blant tunge kliniske fag.

Når det gjelder 12. semester ser det ut til at KLOK blir spesielt skadelidende i konkurranse med klinisk
smågruppeundervisning og eksamensforberedelser. Tilbakemeldingene fra mange studenter til
semesterledelsen viser høy grad av frustrasjon ved å måtte fullføre en KLoK-oppgave like før studiets
slutteksamen. Utvalget vil derfor foreslå at det vurderes om KLoK-undervisningen - med unntak av
BEST-opplegget i akuttkurset - tas bort fra 12. semester og konsentreres i 11. semester.' Dette vil
nok kreve noen endringer når det gjelder opplegg og gjennomføring av den siste oppgaven, som fra
starten av var tenkt knyttet spesielt til avdelingstjenesten. Imidlertid er det langt fra alle KLoK-
gruppene som benytter avdelingstjenesten som utgangspunkt for valg av KLoK-oppgave. Erfaringene
viser også at avdelingstjenesten, uavhengig av KLoK, ikke fungerer etter hensikten - blant annet er
det svært negativt at studentene ikke får hele dager på avdelingen. Et opplegg med for eksempel 14
dager med hele dager er ikke mulig logistisk. Fakultetet bør derfor uavhengig av KLoK-evalueringen
vurdere om det er hensiktmessig å opprettholde avdelingstjenesten i 11-12. semester i sin
nåværende form. Hvis konklusjonen skulle bli at den avvikles eller endres vesentlig, må uansett KLoK
tilpasse seg dette.

Målet om KLoK som en langsgående, integrert del av studiet er foreløpig ikke oppnådd . For at KLoK
elementene skal oppleves av studentene som en viktig og selvfølgelig del av studiet - og en naturlig
del av klinisk medisin - må de toneangivende lærerne i de store fagene inkorporere elementer som
for eksempel kritisk analyse av kunnskapsgrunnlag for beslutninger, analyse av pasientforløp og
pasientsikkerhet sin undervisning. Dette krever langsiktige tiltak for "faculty development" - det
skjer ikke ved brev og direktiver. Et tiltak kan være å synliggjøre det som foregår av
kvalitetsforbedringsarbeid ved avdelinger - for eksempel regelmessige møter for rapportering av
komplikasjoner - og gjøre slike møter tilgjengelige for studentene - ev som obligatorisk aktivitet.

For at KLoK skal finne sin plass , kreves rekruttering av flere av fakultetets lærere inn i
undervisningen - vel og merke etter tilstrekkelig innføring i fagets målsetning. Når KLOK går fra
prosjekt til en etablert del av studiet, kreves det også en større satsing enn tilfellet er nå fra
fakultetet på et miljø med en leder i fast stilling ved fakultetet. Ideelt sett burde det være en
hovedstilling med klart definert ansvar for ledelse og utvikling av KLoK ved fakultetet.

Konklusjoner
Utvalget anbefaler at KLoK videreføres. Hvis faget skal finne sin plass, vil det kreve økt satsing fra
fakultetet på faglig ledelse og miljøoppbygging. Det vil også kreves at langt flere lærere enn i dag kan
ta opp elementer fra KLOK i sin undervisning for å vise sammenhengen mellom KLOK og medisinske
fag.
Utvalget anser at plasseringen av KLoK i 12. semester (unntatt BEST i akuttkurset) skaper en umulig
konkurransesituasjon, og anbefaler at KLoK-undervisningen (inklusive oppgavearbeid) sluttføres i 11.
semester. Omfanget av oppgavearbeidet bør i tilfelle tas opp til vurdering fordi studentene leverer
sin prosjektoppgave i starten av 11 semester, og ville få kortere tid på KLoK-oppgaven enn tidligere.
En mulighet kan være å starte på KLoK-oppgaven i 10 semester, som en direkte fortsettelse av
oppgavearbeidet under lokalsykehusutplasseringen. Avdelingstjenesten i 12. semester bør vurderes
avviklet eller vesentlig endret uavhengig av hva som skjer med KLoK. Dette ville i så fall medføre
endring av oppgaveopplegget for KLoK. KLoKs plassering i 12. semestereksamen bør videreføres.
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' BEST-opplegget er nå utvidet slik at alle studenter får denne praktiske lederopplæringen, noe utvalget ser
som en vesentlig styrking av KLoK.
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