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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att vårdstudenter har stor nytta av att få delta i 

patientarbete i sin utbildning och fortsatta yrkeskarriär. Patienter i hälso- och sjukvård har 

generellt en positiv attityd till studentmedverkan. Dock är forskningen om vilken uppfattning 

patienter inom psykiatrisk vård har till studentmedverkan mycket begränsad.  

Syfte: Att undersöka hur patienter inom psykiatrisk vård upplever studenters medverkan i 

vården 

Metod: Kvantitativ studie, en enkätstudie. Patienter från tre verksamhetsområden på ett 

universitetsjukhus i Mellansverige tillfrågades om att svara på enkätfrågor. 

Resultat: Resultatet blev 655 besvarade enkäter. Av respondenterna uppgav 95 % att de 

ansåg att det var viktigt att studenter får träffa patienter under sin utbildning. Sjuttiosex 

procent var bekväma med att studenter deltar i vårdbesöket och 61 % var bekväma med att 

träffa studenter för enskilt samtal. Kvinnliga patienter var mindre bekväma med manliga 

studenter i jämförelse med kvinnliga studenter, de var också mindre bekväma om studenten 

var mycket ung. För manliga patienter hade vare sig kön eller ålder på studenten någon 

betydelse för hur bekväma de var med studentmedverkan. Patienter som träffat studenter 

tidigare var överlag mer bekväma med studentmedverkan. 

Slutsats: Patienter inom psykiatrisk vård har en positiv attityd till studentmedverkan, för 

kvinnliga patienter har studentens kön betydelse för hur bekväma de är. Patienter vill bli 

tillfrågade om studentmedverkan i god tid och på ett respektfullt sätt. Om handledare utbildas 

i vad som är viktigt för patienter att få veta innan de beslutar sig för om en student får delta 

eller inte, kommer det ytterligare öka möjligheterna för studentmedverkan.    

Nyckelord: Psykiatrisk vård, Studentmedverkan, Patienters attityder 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Previous research shows that nursing students benefit greatly from participation 

in patient care in their education and future careers. Patients in health care generally have a 

positive attitude to student participation. However, research on how patients in psychiatric 

care perceive student participation is very limited.  

Aim: To investigate how patients in psychiatric care experience student involvement in their 

care.  

Method: Quantitative study, a questionnaire study. Patients from three psychiatric 

departments at a university hospital in central Sweden were asked to respond to survey 

questions.  

Result: The result showed 655 completed questionnaires. Of the respondents, 95 % stated that 

it was important that students get to meet patients during their training. Seventy-six percent 

were comfortable with students participating in the health care visits and 61 % were 

comfortable with meeting students for individual conversation. Female patients were less 

comfortable with male students compared to female students and they were also less 

comfortable if the student was very young. For male patients either the sex or the age of the 

student was of any significance to how comfortable they were with student participation. 

Patients who had met students previously were generally more comfortable with student 

participation. 

Conclusion: Patients in psychiatric care has a positive approach to student participation, for 

female patients the student’s gender has an impact on how comfortable they are. Patients want 

to be consulted on student participation in a timely and respectful manner. If supervisors are 

trained in what is important for patients to know before they decide whether a student may 

participate or not, it will further increase opportunities for student participation. 

Keywords: Psychiatric Care, Student Involvement, Patient Attitudes. 
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BAKGRUND 

Studerandes situation 

Att vara student inom vården innebär att få delta i vård och behandling. Att delta i 

patientvården är ett viktigt sätt att inhämta kunskap samt få använda och utveckla sina 

kunskaper i praktiskt patientarbete. Studier har visat att om den studerande får delta i praktiskt 

patientarbete så ökar det den upplevda tillfredsställelsen med praktiken (1).  

En praktikplacering inom psykiatrisk vård där möjlighet har givits till aktivt deltagande, 

skapar en fortsatt positiv attityd till psykiatrisk vård hos studenten (2). Forskning har visat att 

studenter genom ökad kunskap och klinisk erfarenhet av psykiatrisk ohälsa får en mer positiv 

attityd till patienter med psykiatriska sjukdomstillstånd. Efter teoretisk och klinisk utbildning 

inom psykiatrisk omvårdnad finns indikationer på att studerande får ett mer humanistiskt 

synsätt kring patienter med psykiatrisk ohälsa (3). 

Handledarens betydelse 

Studentens medverkan är ofta avhängig av huruvida handledaren bedömer att patienten är 

villig och positivt inställd till studentmedverkan. Mol m.fl. (4) resonerar i sin studie att man 

bör fråga sig varför ovilja hos personal att ta emot studenter står i motsats till patienters 

övervägande positiva attityd till studenter. En möjlig anledning ser de skulle kunna vara att 

det kräver flexibilitet att kombinera rollen av att vara både vårdpersonal och samtidigt 

undervisa studenter. 

Handledarens förmåga att se vilka patienter som är lämpliga att tillfråga om 

studentmedverkan, kan vara av betydelse för om patienten ger sitt godkännande (5). Även 

vem det är som tillfrågar patienten om medgivande har betydelse. Chanserna till ett positivt 

svar ökar om det är patientens egen läkare som frågar (6).  

Patienter kan dock tycka att det är obekvämt att neka studenter från att delta. För att underlätta 

för patienten är det viktigt att man visar respekt genom att tillfråga patienten enskilt och inte 

inför den studerande. Detta kan göra patienten mer bekväm med sitt beslut oavsett om det är 

bejakande eller nekande (7).       

Forskning har påvisat att det har betydelse hur bekväm handledaren känner sig med att 

tillfråga patienten om studentmedverkan. Om handledaren är bekväm i denna situation ökar 

sannolikheten att patienten godkänner att studenten får medverka (8).  
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Faktorer av betydelse 

Utbildningsnivån hos patienterna har betydelse för hur bekväm man är med att låta studenter 

delta. De som har en universitetsutbildning uppger att de skulle vara mer bekväma med att 

studenter deltar (9,10). Det finns också studier som tyder på motsatsen, där man funnit att 

äldre patienter och patienter med lägre social status var mer nöjda med vårdtillfällen där 

studenter deltagit (11). Det uppfattas också som viktigt att veta studentens roll vid 

vårdtillfället, i vilken utsträckning som studenten ska delta (9,10). 

Att en enskild student deltar är mer accepterat av patienter, till skillnad från om en större 

grupp studerande ska närvara (10,12). Redan när man tillfrågas önskar patienter få veta kön 

och antal studenter som kan tänkas närvara. Detta är något som ofta förbises (10). Motsatt 

resultat har även påvisats då man funnit att antal deltagande studenter vid vårdtillfället inte 

har betydelse (11).  

Tidigare erfarenhet av studentmedverkan i vården har hos patienter visat sig ge en mer positiv 

attityd till studentmedverkan (4,6,9,13). Patienter vars första erfarenhet av studentmedverkan 

varit positiv, är fortsatt positiva till att låta studenter medverka vid framtida vård. Av 

patienterna skulle 95 % tillåta samma student att var med vid ett nytt vårdtillfälle, medan     

90 % skulle tillåta vilken student som helst att delta (14).  

Vid undersökningar som kan upplevas mer inkräktande för individen är patienter mindre 

bekväma med att studenter deltar. Vissa patienter uppgav att de endast skulle ge sitt 

godkännande för studentmedverkan om handledaren närvarade vid denna typ av undersökning 

(15). Patienter skulle också vara mer positiva till att låta studenter delta om de vid 

vårdtillfället även erbjöds möjlighet att få träffa läkaren enskilt (11,16).  

En studie visar att det har betydelse att patienter får tillräcklig information om 

studentmedverkan innan läkarbesöket. Givet detta är patienterna lika nöjda med läkarbesöket 

om student medverkat, som de skulle vara vid ett enskilt besök hos läkaren (10). Motiv för att 

låta studenter vara med i vården har varit att man som patient känner att man kan bidra till 

utbildningen (10,17,18) tillsammans med altruistiska motiv (4,10,18). 

Det har visat sig i tidigare studier inom hälso- och sjukvård att de flesta patienter har en 

positiv attityd till studentmedverkan, endast en liten del av patienter (1-13%) vill inte att 

studenter deltar (11,13,16,17,19,20). Faktorer som patienter uppger positiva med 

studentmedverkan är känslan av att få bidra till att studenter får en bra klinisk utbildning samt 
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en känsla av att få extra tid och uppmärksamhet. Dessutom uppfattade patienterna att de fick 

en ökad kunskap om sitt mående och sjukdomstillstånd när studenter deltar i vården 

(4,7,12,15,19,21). Studenter upplevs också anstränga sig mer för att tydligt förklara detaljer 

som kan vara svåra att förstå (14). En annan fördel med studentmedverkan ,enligt vissa 

patienters upplevelser, är att det är ett tillfälle för deras ordinarie läkare att hålla sig 

uppdaterad med den senaste kunskapen, genom att vara en del av studenters utbildning (10).  

Generellt är patienter mer positiva till studenter med längre erfarenhet än de som inte kommit 

så långt i sin utbildning (4,21). Det uppfattas även som mer känsligt att studenter deltar vid 

rutinmässiga kroppsundersökningar och mer positivt med studentmedverkan vid 

informationsinsamlande och anamnes (4). Det motsägs av Passaperuma m.fl. (21) som i en 

studie fann att patienter var mer bekväma med studentmedverkan vid rutinmässiga fysiska 

undersökningar snarare än vid intervjuer. 

Studentmedverkan inom olika vårdområden 

Townsend m.fl (16) studerade patienters attityd till studentmedverkan inom dermatologisk 

vård. De fann att övervägande delen av patienter hade stor glädje av studentmedverkan i deras 

vård och behandling. För patienter äldre än 30 år var det mindre betydelsefullt att den 

undersökande studenten hade samma kön som patienten. 

Studentdeltagande i obstetrisk/gynekologisk vård uppfattades av patienter till övervägande 

delen positivt. Kvinnor under 40 år var mer positiva än äldre och kvinnliga studenter 

föredrogs. De patienter som hade tidigare erfarenhet av studentmedverkan var mer positiva till 

att låta studenter delta (22). Det finns också forskning som tyder på motsatsen, att studenter 

nekas att delta i obstetrisk/gynekologisk vård. I en studie där man undersökte anledningen till 

varför studenter nekas delta vid obstetrisk/gynekologisk vård, fann man att fram för allt 

manliga medicinstudenters deltagande nekades av patienter. Detta kan påverka manliga 

medicinstudenters beslut att i framtiden inte välja obstetrik/gynekologi som specialitet enligt 

studien (23). 

Studentmedverkan i operationssalen uppfattades positivt av patienter, de upplevde att det var 

viktigt för medicin- och sjuksköterskestuderande att få träning i operationssal. I denna studie 

jämförde man personal och patienters uppfattning om studentmedverkan i operationssalen 

(24). Personalen menade att det var underförstått att studenter medverkar i vården vid ett 

universitetssjukhus och att man som patient kan säga ifrån men att medgivande inte 
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nödvändigtvis behöver inhämtas. I denna fråga kunde man dock se en viss skillnad mellan 

läkare och övrig operationspersonal, där läkare inte tyckte att det var lika viktigt att inhämta 

godkännande från patienten som övrig personalgrupp. Patienterna däremot önskade få 

information om studentmedverkan innan ingreppet. Både patienter och personal uttryckte 

vikten av att studenter får erfarenhet under sin utbildning. 

Studentteam som vårdat patienter gav hos patienterna en upplevt högre grad av medverkan i 

vården, större tillfredsställelse med information och högre grad av förståelse för 

hemsituationen inför utskrivning till hemmet. Detta jämfört med patienter som fick ordinarie 

vård (25). Det finns studier som visar att patienter uppger att studentmedverkan förbättrar 

kvaliteten för vården i stort (26). 

Sjuttio procent av patienter på husläkarmottagningar skulle aldrig säga nej till 

studentmedverkan och 59 % skulle acceptera att studenter självständigt utför undersökningar 

(27). Enligt studien är patienter mer tillåtande till att låta studenter delta än vad den generella 

uppfattningen är hos vårdpersonal. Därmed utnyttjas inte den undervisningsformen till sin 

fulla potential.                                                                                                                    

Patienter har uppgivit att de skulle ha accepterat att studerande utförde mer undersökning och 

behandling på egen hand än vad som skett. Åttioen procent av patienterna skulle accepterat att 

studenter utför behandlingar men endast vid 37 % av vårdtillfällena medverkade studenter i 

behandlingen (28).  

En studie visade att sjuksköterskestudenter upplevdes, tillsammans med den kommunala 

sjuksköterskan, kunna vara till stor hjälp för patienter med psykiatriska diagnoser inom 

kommunal vård. Till skillnad från vad man generellt trott inom den kommunala psykiatriska 

vården i mötet med patienten, kan en tredje medverkande (i detta fall studenten) vara till 

fördel för patienten (29). 

Studentmedverkan inom psykiatrisk vård  

En positiv attityd till patienter med psykiatrisk ohälsa minskar risken för att känna rädsla för 

denna patientgrupp. Det i sig ökar förutsättningarna för att sjuksköterskestudenter ska välja 

den psykiatriska vården som en framtida karriärmöjlighet (2).  

I en studie där man undersökt om det finns skillnader mellan patienters attityder till studenter 

beroende på inom vilken specialitet vården bedrivs, har man inte funnit några skillnader i 

attityd hos patienterna beroende på vårdinriktning. Psykiatrisk vård var exkluderad och där 
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diskuteras om samma resultat skulle hittas i psykiatrisk vård där fokus ligger på alliansen 

mellan patient-läkare/terapeut (21).  

Doshi m.fl. (30) har undersökt psykiatriska patienters erfarenheter och uppfattning om att 

träffa läkarstudenter. Resultatet visade att patienter inom psykiatrisk vård har samma skäl till 

att vilja träffa studenter som patienter inom andra specialiteter har uttryckt. Patienterna tyckte 

att det var viktigt att studenter får träffa patienter i en verklig vårdsituation och att få bidra till 

studenters utbildning. 

Den begränsade forskning som finns om patienter inom psykiatrisk vård vad gäller deras 

uppfattning om studentmedverkan tyder på att de generellt har en positiv attityd till att 

interagera med studenter (5).  Samtidigt har forskning inom andra specialiteter visat att fler 

patienter kan tänka sig träffa studenter än vad som faktiskt utnyttjas (27). Mot bakgrund av 

detta är det värdefullt att göra en studie som fokuserar på patienter inom psykiatrisk vård och 

deras upplevelse av studentmedverkan.  
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Problemformulering 

Ovan beskrivna forskning visar att vårdstudenter drar nytta av att få delta i patientarbete både 

i sin utbildning samt i sin fortsatta yrkeskarriär. Det finns studier som tyder på att patienter är 

mer positivt inställda och mer villiga till att låta studenter delta än vad vårdpersonal generellt 

tycks tro (28). Forskning om det finns skillnader i patienters attityder till studenter beroende 

på specialitet tyder inte på det, dock ingick inte psykiatrisk vård i Passaperumas jämförande 

studie (21). Den begränsade kunskapen om patienters uppfattningar och erfarenheter i 

samband med studerandemedverkan i vården, speciellt med avseende på psykiatrisk vård, gör 

det därför viktigt att få mer kunskap om hur patienter inom psykiatrisk vård uppfattar 

studerandemedverkan.   

Studien kan ge insikter i hur patienter inom psykiatrisk vård upplever studentmedverkan i 

vården och bidra till att utforma studiesituationer som motsvarar en av patienter upplevd god 

kvalitet i vården och samtidigt en bra utbildningssituation för studenter. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur patienter i psykiatrisk vård upplever studenters 

medverkan i vården.  

Frågeställningar 

Hur bekväma är patienter med att studenter medverkar under vårdbesöket? 

Har det någon betydelse om studenten är kvinna eller man? 

Har det betydelse för hur bekväm patienten känner sig om studenten är mycket ung? 

Anser patienter att det är viktigt att studenter under utbildning får delta i patientmöten? 

Har tidigare erfarenhet av studenter i vården någon betydelse för patienters inställning till 

studentmedverkan? 

Ger det en större känsla av glädje och ökad vårdkvalitet att träffa studenter i vården? 
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METOD 

Forskningsdesign 

Kvantitativ studie med deskriptiv- och jämförande design. En enkätstudie. Valet att göra en 

enkätstudie baserades på möjlighet att nå ett stort urval. Det bedöms också vara kostnads- och 

tidseffektivt då man får information av ett stort antal människor på kort tid (31). För att 

minska risken att intervjuaren påverkar respondenten, är en enkätstudie att föredra (32). 

 Urval 

Patienter från tre verksamhetsområden på ett universitetssjukhus i Mellansverige tillfrågades 

om att svara på enkätfrågor. Ett konsekutivt urval användes, där alla patienter under de två 

veckor då studien pågick tillfrågades (31). Patienterna skulle endast besvara enkätfrågorna vid 

ett tillfälle. 

De tre verksamhetsområdena bestod av 7 vårdavdelningar, 3 dagavdelningar och 14 öppna 

mottagningar. Inom dessa tre verksamhetområden vårdas vuxna personer med olika former av 

psykiska symtom och sjukdomar. De kan anses representera en större patientgrupp inom den 

psykiatriska vården och därmed kan svaren generaliseras till att gälla fler än bara de som 

deltar i studien (31).  

Inklusionskriterier för att ingå i studien var att man är patient inom de tre 

verksamhetsområdena vi undersökte och att man under de två veckor studien pågick vid något 

tillfälle hade besökt eller varit inlagd på de mottagningar eller avdelningar där studien 

genomfördes.  

Inget exklusionskriterie fanns för deltagande i studien. Alla patienter som besökte eller var 

inlagda på de tre verksamhetsområdena under de 2 veckor studien pågick skulle tillfrågas om 

att besvara enkäten. 

Enkäten besvarades av 664 respondenter under de två veckor studien pågick.   
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Datainsamlingsmetod  

Studieansvarig hade redan vid författarnas inträde börjat utforma enkäten. Den var inspirerad 

av Passaperumas tidigare använda enkät (21) och Passaperuma hade givit sitt tillstånd till 

användande av enkäten.   

Enkäten är utformad med ett första stycke där respondenten får information om studiens syfte, 

studieansvarig samt att deltagandet var frivilligt (Bilaga 1). Detta har ersatt det separata 

missivbrevet för att undvika att den viktiga informationen försvinner (33). 

Enkäten bestod av elva slutna frågor med påståenden och två öppna frågor om inställning till 

studentmedverkan i vården, modifierade från Passaperumas studie (21). Slutna frågor valdes 

eftersom deltagare i enkäter vanligen är mer villiga att svara på frågor med fasta 

svarsalternativ, än där man måste använda egna ord och det är också lättare för respondenter 

som kan ha svårigheter att uttrycka sig (34). De öppna frågorna kan ge värdefulla synpunkter 

som kan vara användbara vid tolkningen av materialet (33). Öppna frågor ger också 

respondenterna en möjlighet att svara med egna ord (34).  

Svarsalternativen på enkätfrågorna bestod av påståenden graderade på en skala från ett till 

fem, detta enligt Likertskalan (31). Att använda frågor med graderade svar är bra när man vill 

att respondenterna ska värdera något (34). Till fråga 9 och 10 fanns ytterligare ett alternativ 

som vid analys kom att graderas noll. Till fråga 9 finns svarsalternativet: Jag har ej mött 

någon studerande. Till fråga 10 finns svarsalternativet: Det har ingen betydelse. 

Ett, tre och fem på skalan följdes av påståenden enligt följande: 

- Ett var synonymt med påståendet: Instämmer inte alls 

- Tre var synonymt med påståendet: Instämmer delvis 

- Fem var synonymt med påståendet: Instämmer helt. 

Till två och fem på den graderade skalan fanns inga påståenden. 

Fråga 11 efterfrågar patienternas faktiska antal erfarenheter av studentmedverkan vid 

vårdbesök, skalan består där av 0, 1, 2 och 3 eller fler.  

Formuläret frågade efter bakgrundsdata som kön, ålder, datum och vid vilken 

avdelning/mottagning patienten får vård. På detta sätt garanterades patienternas anonymitet. 
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En pilotstudie gjordes för att undersöka om frågorna i enkäten tolkades som de var avsedda att 

tolkas, detta är att rekommendera enligt Ejlertsson (32). Ett tiotal personer tillfrågades och 

med stöd av deras kommentarer korrigerades några frågor. 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd till genomförandet av studien inhämtades av verksamhetscheferna för de tre 

verksamhetsområdena som samtidigt fick muntlig och skriftlig information om studien och 

studiens utförande av studieansvarig. Efter detta lämnade enhetscheferna på respektive 

avdelning namn på en kontaktperson. Det ansågs vara lämpligt att utse läkarsekreterare till 

kontaktpersoner, då det för läkarsekreterare på öppna mottagningar i de flesta fall ingår i 

arbetsuppgiften att sitta i receptionen. Patienter på de öppna mottagningarna måste gå via 

receptionen för att komma in på mottagningen och detta bedömdes vara ett bra tillfälle att 

tillfråga om enkätdeltagande och samtidigt överlämna enkät. På vårdavdelningarna och 

dagvårdsenheterna gjordes enskild bedömning utifrån respektive enhetschefs uppfattning, 

kontaktpersonerna var där läkarsekreterare, skötare eller sjuksköterska. 

Tid bokades telefonledes med kontaktpersonerna för att informera om studiens upplägg samt 

överlämnande av material. Kontaktpersonen fick i samband med mötet telefonnummer och 

mail-adress till författarna och uppmanades att ta kontakt vid eventuella frågor. Materialet 

bestod av affisch, enkät och svarskuvert för de insamlade enkäterna som var adresserade till 

studieansvarig. Affischen med information om studien och kontaktuppgifter till 

studieansvarig överlämnades till kontaktpersonen för att anslås i väntrum på mottagningarna 

och på en befintlig anslagstavla på avdelningarna.  

Kontaktpersonen på varje mottagning respektive avdelning ansvarade för att dela ut 

enkäterna. Samtliga patienter på mottagningarna/avdelningarna skulle informeras om studien 

under insamlingsperioden, att den var frivillig samt erbjudas att delta genom att fylla i 

enkäten. Patienten lämnade sedan den ifyllda enkäten till personal på mottagningarna 

respektive avdelningarna. Det överlämnades även kuvert både utan och med ifylld 

svarsadress, som kontaktpersonerna skulle kunna lämna till de patienter som inte ville 

överlämna enkäten direkt till kontaktpersonen. Patienten skulle då kunna lämna enkäten 

antingen i kuvert direkt till kontaktpersonen eller ta med sig hem och skicka enkäten 

hemifrån. Kuverten var inte märkta på annat sätt än med svarsadress så att patientens 

anonymitet skulle bevaras. Kontaktpersonerna informerades om att författarna önskade att om 
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möjligt skulle enkäten ifyllas på plats. Detta bedömdes enligt utförarna öka chanserna till 

antal insamlade enkäter.    

Kontaktpersonen skickade efter avslutad insamlingsperiod de insamlade enkäterna i 

svarskuvertet till studieansvarig. Undersökningen pågick under två veckor i början av februari 

2013. 

Författarna kontaktade kontaktpersonerna på respektive avdelning antingen i slutet av första 

veckan eller i början av den andra veckan studien pågick för att höra hur det gått. Det var 

också ett tillfälle att fastställa att det fanns enkäter kvar och om det fanns några andra 

frågor/problem. Detta bedömdes också vara ett bra sätt att motivera och påminna 

kontaktpersonerna om att studien pågick. 

Forskningsetiska överväganden  

Deltagande i studien har varit frivilligt och anonymt. Frågeformulären delades ut av 

kontaktperson på avdelning respektive mottagning. Bakgrundsdata är sparsamt efterfrågad 

och formulären kunde även postats helt utan vårdgivarens insyn. All redovisning av resultat 

görs så att ingen enskild patient kan identifieras. På detta sätt anser författarna att 

respondenternas personliga integritet, rätt till rättvis behandling och privatliv har tillgodosetts. 

Respondenterna gagnas även av studien då detta är ett område som berör dem (34). En 

etikansökan var redan inlämnad till den regionala etik prövningsnämnden, EPN, som lämnat 

ett rådgivande yttrande och bedömt att ingen särskild prövning behövde göras Dnr 2012/433.  

Verksamhetscheferna på de tre berörda enheterna hade innan etikansökan skickats in 

tillfrågats och skriftligen godkänt medverkan i studien (Bilaga 2).  

Bearbetning och analys 

De enkäter där respondenten endast svarade på bakgrundsdata men inte svarade på någon 

fråga, räknades som internt bortfall och togs inte med i analysen. I de fall respondenten inte 

svarade på alla frågor, lämnades den frågan/frågorna utan svar blankt. Detta är sedvanligt 

förfarande enligt Trost (33). I de fall där respondenterna angett fler svarsalternativ tillfördes 

det lägre värdet. 

De tre verksamhetsområdena med vårdavdelningar, dagavdelningar och öppna mottagningar 

fördelades i analysen i två variabler: öppenvård och heldygnsvård. De öppna mottagningarna 
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ingick i öppenvård och avdelningarna samt dagvårdsavdelningarna räknades som 

heldygnsvård då man vårdas på dessa avdelningar dagligen. 

I beskrivningen av resultatet används deskriptiv statistik. Kvalitativa variabler med 

nominaldata anges i frekvens (kön) och kvantitativa variabler (ålder) anges med medelvärden 

och variationsbredd. Ålder redovisas även som två åldersgrupper (<30år och >30år) eller tre 

åldersgrupper (<30 år, ≥30 år ≤60 år och >60 år). Svaren till fråga 1-10 med svarsalternativ på 

en Likertskala med graderingen 1 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt), transformerdes 

till dikotom skala: 0 (instämmer inte alls) och 1 (instämmer delvis eller helt). Detta i syfte att 

underlätta beräkningen av skillnader mellan olika grupper. Svar anges som proportioner i 

antal och procent. Skillnader mellan proportioner i grupper beräknades med chi square-test 

(χ
2
) och Fischers´s exakta p-värde användes när antalet förväntade observationer var färre än 

fem i någon cell. Skillnader mellan proportioner i beroende grupper beräknades med 

McNemar test. Data bearbetades med statistikprogrammet IBM SPSS 20.0. Signifikansnivån 

bestämdes till p<0,05. Alla värden i analysen avrundas till två decimaler, procent avrundas till 

heltal.  

De två öppna frågorna i enkäten kommer inte att analyseras utan endast återges som exempel 

på faktorer som tagits upp av respondenterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

Resultat 

Demografisk bakgrund 

Det faktiska utfallet blev 664 besvarade enkäter. Efter att det interna bortfallet uteslutits, 9 

enkäter, blev utfallet 655 enkäter. Verksamheternas antal vårdkontakter under samma period 

var 4772. Antal vårdkontakter i verksamheterna påverkas av att vissa patienter besöker 

mottagningarna flera gånger per vecka.  En avdelning redovisade inga enkäter och 

avdelningen räknas som primärt bortfall.   

De 655 deltagarna i studien var fördelade enligt följande: 359 kvinnor och 224 män (n= 583), 

72 deltagare hade inte uppgivit sitt kön i bakgrundsdata. Åldern på deltagarna fördelade sig 

mellan 18 – 87 år (n= 561) med ett medelvärde på 35,9 år. Av de 655 svarsenkäterna kom 542 

från öppenvård och 95 från heldygnsvård (n=637) (se Tabell 1). På 18 svarsenkäter hade inte 

enhet uppgivits.  

 

Tabell 1. Beskrivning av studiens deltagare 

 Kvinnor Män Öppenvård Heldygnsvård/ 

dagvård 

  

Total (n) 354 219 471 81 

Ålder                                         n (%) 

  under 30 år 169 (49) 72 (33) 204 (43) 37 (46) 

  30-60 år 149 (43) 127 (59) 236 (50) 33 (40) 

  över 60 år 25 (8) 18 (8) 31 (7) 11 (14) 

     

Öppenvård 295 (83) 193 (88)   

Heldygnsvård 
/dagvård 

59 (17) 26 (12)   

 

Hur bekväma är patienter med studentmedverkan under vårdbesöket? 

Respondenterna fick ta ställning till hur bekväma de är med att student medverkar i 

vårdbesöket och hur de känner sig inför att studenten samtalar med dem både enskilt och 

tillsammans med behandlare. Resultatet visade på att 76 % av respondenterna instämmer 

delvis eller helt med att de är bekväma med att studenter är med under vårdbesöket. Att 

studenter deltar i samtal tillsammans med behandlaren var 73 % av respondenterna bekväma 
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med. Av respondenterna var det 61 % som instämmer delvis eller helt med att de är bekväma 

med att ha ett självständigt samtal med student utan behandlare (se Figur 1).  

 

                         

    Figur 1.  Fördelning av svar på fråga 1, 2 och 3 

 

Det fanns en statistisk skillnad i uppfattning mellan män och kvinnor avseende hur bekväma 

de är med att studenter deltar i vårdbesöket (χ
2
=5,42, df= 1, p< 0,02). Av männen instämde 

delvis eller helt 82 % och av kvinnorna 73 %, dvs. män var mer bekväma med 

studentdeltagande. Bland öppen- och heldygnsvårdspatienter hittades inte någon signifikant 

skillnad i uppfattning av hur bekväma de är med studentmedverkan (χ
2
=2,03, df=1, p< 0,15), 

75 % av öppenvårdspatienterna och 82 % av heldygnsvårdspatienter instämde delvis eller 

helt. Resultatet av den statistiska analysen visade ingen säkerställd signifikant skillnad med 

avseende på hur bekväm man är med patientmedverkan i de två olika åldersgrupperna; under 

eller över 30 år (χ
2
=1,74, df=2, p<0,42).     

Av respondenterna i gruppen < 30 år var 57 % bekväma med att ha självständigt samtal med 

en student och i gruppen över 30 år instämde helt eller delvis 65 % i påståendet (χ
2
=4,23, 

df=1, p< 0,04). Fördelat på kön instämde delvis eller helt 68 % av männen och 57 % av 

kvinnorna i påståendet att de var bekväma med självständigt samtal med student (χ
2
=7,11, 

df=1, p< 0,01). Det fanns ingen skillnad i uppfattning i denna fråga avseende öppen- och 

heldygnsvårdspatienter (χ
2
=0,003, df=1, p< 0,96).  
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Har det betydelse om studenten är kvinna eller man? 

I resultatet i stort uppgav 74 % av respondenterna att de instämmer delvis eller helt att de var 

bekväma med en manlig student, medan 84 % uppgav att de var bekväma med en kvinnlig 

student. Däremot påvisade resultatet av den statistiska analysen en signifikant skillnad i 

kvinnors och mäns uppfattning om hur bekväma de är med att studenten är kvinna eller man. 

Kvinnor var mindre bekväma med manliga studenter än vad män var och detta var en 

tydligare skillnad i grupperna kvinnor under 30 år och kvinnor 30-60 år (Tabell 2). För män 

fanns det ingen skillnad om studenten var kvinna eller man i de olika åldersgrupperna, män 

under 30 år; McNemar (χ
2
=29,2, df=1, p< 0,22), män 30-60 år (χ

2
=60,1, df=1, p< 0,15), män 

över 60 år (χ
2
=18,0, df=1, p< 1.0). När det gällde hur bekväm man var med en kvinnlig 

student fanns inga skillnader mellan män och kvinnor generellt (χ
2
=0,7, df=1, p< 0,42). 

 

Tabell 2. Skillnader mellan hur kvinnor svarade på fråga 5 och 6 i olika åldersgrupper 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* McNemar-test 

 

                                                  
n (%) 

Bekväm med 
kvinnlig student 

 

 
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis/helt 

p -värde* 

Kvinnor under 30    

Bekväm 
med 
manlig 
student 
 

Instämmer 
inte alls 
 

20 (12) 34 (20)  

Instämmer 
delvis/helt 
 

3 (2) 108 (66) < 0,001 

Kvinnor 30-60    

 
Bekväm 
med 
manlig 
student 
 

Instämmer 
inte alls 

31 (21) 15 (10)  

Instämmer 
delvis/helt 

1 (1) 102 (68) 0.001 

Kvinnor over 60    

 
Bekväm 
med 
manlig 
student 
 

Instämmer 
inte alls 

3 (12) 4 (16)  

Instämmer 
delvis/helt 

0 (0) 18 (72) 0.125 
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Har det betydelse för hur bekväm patienten känner sig om studenten är mycket ung? 

Om studenten är mycket ung, har ingen betydelse för hur bekväm man känner sig uppgavs av 

68 % av deltagarna. Här fanns mellan män och kvinnor en statistiskt signifikant skillnad med 

avseende på hur bekväma de är om studenten är mycket ung (χ
2
=5,54, df=1, p<0,02). Fler 

män än kvinnor är bekväma med att studenten är mycket ung. Ingen skillnad påvisades mellan 

patienter som vårdades vid öppen- och heldygnsvård (χ
2
=0,04, df=1, p< 0,84). Vid jämförelse 

i resultatet mellan åldersgrupperna <30år och >30 år sågs inte någon skillnad, man var lika 

bekväm med en ung student i de två olika grupperna med resultat <30 år = 67 % och >30 år = 

69 %. Samma resultat uppvisades i en tredelad åldersgruppering.    

 

Anser patienter att det är viktigt att studenter får delta i patientmöten? 

Majoriteten av respondenterna, 95 %, ansåg att det är viktigt att studenter får möta patienter 

under sin utbildning. Det fanns inte någon skillnad i uppfattning mellan kvinnor och män 

avseende hur viktigt det är att studenter får träffa patienter, 96 % av kvinnorna och 93 % av 

männen instämmer delvis eller helt i att det är viktigt. Vid jämförelse mellan åldersgrupperna 

< 30 år och >30 år påvisade resultatet ingen signifikant skillnad (χ
2
=0,8, df=1, p< 0,37) man 

var lika positivt inställd oavsett åldersgrupp.  

 

Har tidigare erfarenhet av studentmedverkan betydelse för patientens inställning? 

Av dem som träffat studenter tidigare vid vårdbesök har 81 % (n=381) uppgivit att de är 

bekväma med att studenter medverkar vid vårdbesök, detta jämfört med 70 % av dem som 

inte träffat studenter tidigare (n=205). Patienter som någon gång haft en student med vid ett 

vårdbesök var mer positiva till att studenter kunde ha samtal med dem tillsammans med 

behandlare (χ
2
= 15,26, df=1, p<0,001). De var också mer positiva till att träffa studenter för 

samtal enskilt (χ
2
= 16,46, df=1, p<0,001). 

 

Ger studentmedverkan en känsla av glädje och ökad vårdkvalitet? 

Det framkom i resultatet att >70 % av respondenterna uppgav en större känsla av glädje och 

ökad vårdkvalitet av sina möten med studenter i vården. Vid en närmare analys av resultatet 
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avseende vårdkvalitet fördelat i både två- och tredelad åldersgrupp påvisades ingen skillnad, i 

alla grupper uppgav 74 % att de instämmer delvis till helt att studerandemedverkan ökar 

kvaliteten på vården.  

Resultatet påvisade att fler respondenter uppgav en större känsla av glädje av 

studentmedverkan vid ökad ålder (se Tabell 3).  

Tabell 3. Glädje av möten med studerande i vården 

 

 

 

 

   

Öppna frågor 

De två öppna frågorna i enkäten besvarades av 215 av respondenterna. 

Den första öppna frågan löd: Vad skulle göra det lättare för dig att ha studerande med under 

ditt vårdbesök? Denna fråga besvarades av 193 av respondenterna. Svaren berörde en mängd 

olika områden där vissa faktorer återkom mer frekvent, exempel på dessa: 

Att man får veta om det är en kvinna eller man, ung eller äldre. Att man blir upplyst i god tid 

innan. 

Det absolut viktigaste för mig är om jag som patient får möjlighet att innan besöket tillfrågas 

om det är ok eller inte. 

Om de (studenter) enbart observerar, ej deltar i samtalet. Samma kön som jag själv. Ej för 

ung! Absolut sekretess. 

Den andra öppna frågan löd: Övriga synpunkter. Av respondenterna var det 71 som besvarade 

denna fråga. Även här återkom vissa av de faktorer som framträdde i den första öppna frågan, 

exempel på andra faktorer som togs upp under denna fråga: 

Jag tycker att det är viktigt att de studerande får delta, hur skall de annars lära sig? 

Jag har haft glädje av 
mina möten med 
studerande i vården 

Instämmer 
inte alls  

Instämmer 
delvis eller 
helt 

 n (%) 

under 30 år 47 (32) 100 (68) 

30–60 år 51 (25) 151 (75) 

över 60 år 5 (16) 27 (85) 
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Jag har haft studerande vid besök, men tycker det är störande på något sätt. 

Eftersom jag är medveten om att studerande kommer att vara den framtida vårdpersonalen 

vet jag att kvaliteten kommer att öka på lång sikt. Därför känns det som att man även bidrar 

till vården när man tillåter den lyssna och/eller medverka. 
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Diskussion 

Resultatet i denna studie visade att majoriteten av respondenterna, 95 %, upplevde det mycket 

viktigt att studenter under sin utbildning får möta patienter. Denna uppfattning delades av 

både kvinnor och män, unga som gamla. 

Flertalet av respondenterna är bekväma med att studenter deltar under vårdbesöket och 61 % 

kunde tänka sig att ha enskilda samtal med studenter. 

Män uppgav sig vara mer bekväma med studenter överlag, oberoende av studentens kön och 

ålder. Där uttryckte kvinnor sig vara mindre bekväma med manliga studenter, detta påvisades 

framför allt hos kvinnor under 60 år.  

Patienter som tidigare träffat studenter var mer positiva till att låta studenter medverka och var 

också mer positiva till att låta studenter ha enskilda samtal med dem. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur patienter i psykiatrisk vård upplever 

studentmedverkan. Denna studie visar att patienter inom psykiatrisk vård har samma 

uppfattning som patienter inom andra specialiteter. De flesta patienter inom hälso- och 

sjukvård har en positiv attityd till studentmedverkan, detta är i enlighet med vad som påvisats 

i tidigare studier (11,13,16,17,19,20) och det bekräftas med denna studie även gälla patienter 

inom psykiatrisk vård.  

I Passaperumas studie (21) där man undersökte och jämförde patienters attityder till 

studentmedverkan inom fem olika specialiteter, dock inte psykiatrisk vård, fann man hos de 

625 som svarade ingen skillnad. Patienter hade överlag en positiv attityd till att studenter 

deltar i vården. Detta kan nu med stöd av denna studies resultat anses gälla även för patienter 

inom psykiatrisk vård, 95% (n=563) respondenter inom psykiatrisk vård uppgav sig instämma 

delvis eller helt i påståendet att det är viktigt att blivande vårdpersonal möter patienter under 

utbildningen och 76% (n=499) uppgav sig vara delvis eller helt bekväma med att låta 

studenter delta i vårdmöten. Enligt författarna till denna studie är det viktigt att ha 

patienternas positiva attityd i åtanke, framför allt om man som handledare har uppfattningen 

att patienter upplever studentmedverkan negativt. Då kan risken finnas att man av missriktad 

välvilja mot patienterna bestämmer att de inte vill träffa studenter och därmed går miste om 



 

23 
 

en värdefull del i utbildningen av studenter. Detta är något som också Mol (4) resonerat kring 

angående betydelsen av personals attityd till studentmedverkan. Man kan undra om det ibland 

är så att personalens egen uppfattning om att vissa patienter är för känsliga, sårbara eller att 

alliansen störs är det som får avgöra om man låter studenter delta eller inte och kanske inte 

ens tillfrågar patienten. Eller kan det vara att man som personal själv inte vill ha en student 

med av olika orsaker och låter den uppfattningen avgöra hur man gör ?   

Om man som personal inom psykiatrisk vård påminns om patienternas positiva attityd till att 

studenter deltar i vården, kan den kunskapen medverka till att fler patienter tillfrågas om att 

bli delaktiga i studenters utbildning. Det kan därmed bidra till att öka studenters intresse och 

positiva attityd för denna specialitet, vilket tidigare forskning har påvisat (2,35). Detta kan 

leda till att rekryteringen av personal till den psykiatriska vården underlättas. 

Sjuttiosex procent av respondenterna var bekväma med att studenter deltar i vårdbesöket och 

61 % var bekväma med att ha enskilt samtal med student. Detta överensstämmer med resultat 

från tidigare forskning (27). Används denna potential till fullo eller utnyttjas inte värdefulla 

utbildningstillfällen som finns, därför att man inte är medveten om patienternas uppfattning? 

Studentens medverkan är ofta avhängig av huruvida handledaren bedömer att patienten är 

villig och positivt inställd till studentmedverkan. Studiens resultat styrker att flertalet patienter 

är bekväma med studentmedverkan och borde därmed stärka handledare i att känna sig trygga 

med att låta studenter delta med förvissning om att det inte har en negativ inverkan på 

patienter. Vid all eventuell studentmedverkan är det dock viktigt att patienten innan blivit 

tillfrågad på ett för patienten respektfullt sätt, där man också som patient har möjlighet att få 

säga nej, detta visar också tidigare forskning (7,30). Liknande åsikter har även framkommit i 

svaren på de öppna frågorna i denna studie. Patienter poängterar hur viktigt de upplever att 

det är att bli tillfrågad om studentmedverkan i god tid innan besöket och inte inför studenten. 

Faktorer som studentens kön, ålder och utbildningsinriktning är sådant som också 

framkommit vara viktigt. Information om att sekretess även omfattar studenter är en faktor 

som patienter vill bli förvissade om. 

Studentens kön har betydelse för hur bekväm man som patient är med studentmedverkan. 

Tidigare studier har påvisat att patienter är mer bekväma med kvinnliga studenter (21) och att 

kvinnliga patienter föredrar kvinnliga studenter (15). Detta påvisades även i denna studies 

resultat där kvinnliga patienter var mer bekväma med kvinnliga studenter till skillnad från 

manliga patienter som uppgav att de var lika bekväma med både kvinnliga och manliga 
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studenter. Denna kunskap är värdefull för handledare när de planerar vilka patienter som är 

lämpliga att tillfrågas för studentmedverkan och kan ha betydelse för om patienten ger sitt 

godkännande (5). Det betyder inte att kvinnliga patienter endast ska träffa kvinnliga studenter, 

men det bör tas i beaktande och medvetandegöras för handledare att kvinnliga patienter kan 

vara mindre bekväma med manliga studenter. Kanske behöver kvinnliga patienter förberedas 

och informeras mer ingående inför att låta manliga studenter delta? 

Att tidigare ha träffat studenter har en positiv inverkan på patientens attityd till 

studentmedverkan. Resultatet i denna studie visar att patienter som tidigare träffat studenter är 

mer bekväma med att låta studenter medverka igen och de är också mer positiva till att träffa 

studenter enskilt. Det överensstämmer med tidigare forskningsresultat (4,6,9,13). Detta 

påvisar hur viktigt det är att det första mötet med en student sker för att övervinna eventuell 

osäkerhet som kan finnas hos patienten och därmed skapa möjligheter för nya tillfällen till 

studentmedverkan. Tidigare studie inom psykiatrisk vård har påvisat att patienter som var 

oroliga inför att låta en student delta i vårdbesök uppgav att denna oro minskade när studenten 

väl var med under besöket. De kände sig mer positiva till studentmedverkan efter besöket 

(30). Att patienter är positivt inställda till studentmedverkan genom att låta studenter delta 

ökar kvaliteten i utbildningen av vårdpersonal, då praktisk erfarenhet av patientmöten aldrig 

till fullo kan erfaras enbart genom litteratur.  

Metoddiskussion 

Studien utfördes enligt kvantitativ metod med enkäter. Enkäten var inspirerad av den enkät 

som tidigare använts i Passaperumas studie men frågorna var i en mer komprimerad form 

(21). En fördel var att enkäten använts tidigare för att undersöka samma tema men inom andra 

specialiteter, en nackdel med att använda den som modell var att den inte tidigare testats på 

patienter inom psykiatrisk vård. 

Enkäten bestod till största delen av slutna frågor med två öppna frågor som avslutning. Slutna 

frågor är lättare och mindre tidskrävande att analysera än öppna frågor (34), författarna 

förväntade sig ett svarsdeltagande på mer än 100 enkäter därför valdes det alternativet. Öppna 

frågor är bra att ha i slutet av en enkät som en möjlighet för respondenten att uttrycka 

eventuella tillägg (33) men också för att öppna frågor ger mer omfattande nyanser i svaren till 

det undersökta ämnet (34). Författarna kan av resultatet se att i svaren på de öppna frågorna 

ges en bild av faktorer som kan tänkas ligga bakom de åsikter respondenterna gett uttryck för. 
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Enkäten bestod av ett blad med text och frågor på båda sidor, att enkäten bestod av endast ett 

blad med begränsat antal frågor bedömdes öka svarsfrekvensen. Då detta till största delen var 

slutna frågor skulle det begränsa tidsåtgången för att fylla i enkäten (34). Att begränsa antalet 

frågor så att enkäten inte kräver för lång tid att besvara är att rekommendera enligt Ejlertsson 

(32). Enkäten var då mer överskådlig för respondenten och det bedömdes skulle öka 

motivationen att besvara den. Detta hade enligt författarna en stor betydelse för att ett stort 

antal (n=655) faktiskt besvarade enkäten. En nackdel med enkätens utformning var att det inte 

tillräckligt tydligt stod att enkäten och frågorna fortsatte på baksidan. Det har i resultatet visat 

sig att vissa respondenter lämnat frågorna på baksidan helt obesvarade. Det kan ha berott på 

att de inte sett att enkäten fortsatt på baksidan, en annan möjlig orsak kan ha varit att de inte 

orkat fylla i resterande del.  

Vid en enkätundersökning bör man eftersträva en svarsfrekvens på 70-75 %, en hög 

svarsfrekvens ger en större tillförlitlighet av resultatet (31). Enkäten i denna studie besvarades 

av 655 respondenter under de två veckor undersökningen pågick. De mottagningar och 

avdelningar som ingick i studien hade under samma tidsperiod 4772 registrerade 

vårdkontakter. Författarna anser att det är svårt att göra en rättvis bedömning av 

svarsfrekvensen då vissa patienter besöker mottagningarna flera gånger per vecka och detta 

registreras och ökar därmed antalet vårdkontakter.  

Flera andra faktorer kan också ha påverkat svarsfrekvensen, tidsperioden undersökningen 

pågick låg nära i anslutning till ett stort förändringsarbete inom verksamhetsområdet. Detta 

kan ha haft betydelse för kontaktpersonernas möjlighet att tidsmässigt även hinna med det 

administrativa arbetet med enkätutdelningen.  

Att alla patienter som besökt eller vårdats på enheterna under tidsperioden undersökningen 

pågick, faktiskt erbjöds att delta i studien är en annan faktor som inte kunnat kontrolleras. I en 

studie med liknande syfte men inom fem andra specialiteter, som pågick under tre månader 

fick man ett svarsresultat på 625 enkäter (21). I jämförelse med detta och med beaktande av 

att denna studie endast omfattade en specialitet anser författarna att denna studies 

svarsresultat är på en acceptabel nivå.  

Den period studien pågick begränsades till två veckor med förhoppning om att detta skulle 

underlätta kontaktpersonernas arbete eftersom det då var en begränsad tidsperiod. 
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Åtgärder författarna gjort för att säkerställa en så hög svarsfrekvens som möjligt är att ha 

utsett en kontaktperson på varje avdelning/mottagning med ansvar för enkätdistribueringen. 

Författarna träffade personligen kontaktpersonerna för att informera om studien, överlämna 

enkäter och lämna ut telefonnummer och mail-adress till författarna för att i möjligaste mån 

säkerställa datainsamlingen. Kontaktpersonerna kontaktades även i mitten av 

undersökningsperioden för att påminnas och ges möjlighet att ställa frågor som eventuellt 

framkommit runt studien.  

Skulle studie med samma syfte göras igen upplever författarna att en kvantitativ design i form 

av enkäter är ett bra sätt att samla in en stor mängd material att analysera. Valet av enkät med 

både slutna och öppna frågor gör att man får en bred bild av respondenternas åsikter och de 

passar syftet med studien. Det negativa med att använda både öppna och slutna frågor i 

samma enkät är att de kräver olika analysmetoder för att man till fullo ska kunna utnyttja 

materialet i studien. 

Reliabilitet och validitet 

För att få en hög grad av reliabilitet, att mäta på ett tillförlitligt sätt, var enkäten utformad med 

kortfattade påståenden, ett enkelt språk och enkla satser för att minska risken att 

respondenterna missförstod frågorna. Enligt Trost (33) är detta ett sätt att öka reliabiliteten av 

en enkät. Reliabiliteten av studien stärktes också genom att författarna hade standardiserat 

förfarandet runt studien: en kontaktperson användes på varje avdelning/mottagning, alla 

kontaktpersoner fick samma information och material att delge respondenterna. 

Validitet, att mäta det som är relevant i sammanhanget är svårare att utvärdera. Möjligen 

skulle innehållsvaliditeten kunna ha bedömts av en person väl insatt i ämnet. I denna studie 

valdes en pilotstudie som en åtgärd för att testa utformningen av frågorna och undersöka om 

de tolkades som det var tänkt (32). Med stöd av kommentarerna från pilotstudien 

genomfördes vissa språkliga förändringar av enkätfrågorna. Dessutom skulle 

innehållsvaliditeten möjligen kunna bedömas som god mot bakgrund av de öppna frågorna 

där mer utförliga svar från patienterna gav en tydlig bild av att de i enkäten hade svarat på 

frågor om hur de upplever att studenter medverkar i vården. 

Etiska överväganden 

Enligt de riktlinjer som formulerats av Vetenskapsrådet i skriften ” Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” finns det fyra grundläggande etiska krav 
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på forskningen. Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjande krav 

(36). Informerat samtycke betyder att man informerar undersökningspersonerna om det 

allmänna syftet med undersökningen och om hur den är upplagd. Information ska också ges 

om det finns några risker eller fördelar med deltagandet.  

I denna studie var enkäten utformad med ett första stycke där respondenten fick information 

om studiens syfte, studieansvarig samt att deltagandet var frivilligt (Bilaga 1). Detta har ersatt 

det separata missivbrevet för att undvika att den viktiga informationen försvinner. När 

respondenten fyllde i enkäten och lämnade tillbaka den ansågs det som att samtycke till att 

delta har skett. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att enkäten endast frågade efter 

bakgrundsdata som kön, ålder, datum och vid vilken avdelning/mottagning patienten får vård. 

Patienten hade möjlighet att lämna enkäten i ett kuvert på enheten eller skicka per post och på 

detta sätt garanterades patienternas anonymitet. Studien var frivillig och anonym, all 

redovisning av resultat görs så att ingen enskild patient kan identifieras. Därmed anser 

författarna att respondenternas integritet har respekterats och skyddats. Resultaten i studien 

kan, om de beaktas, komma patienter inom psykiatrisk vård till nytta i framtida kontakt med 

sjukvården.  

Slutsats och klinisk betydelse 

Respondenterna har i resultatet uttryckt att det är viktigt för studenter att under sin utbildning 

få träffa patienter och delta i vårdbesök. Flertalet är bekväma med att låta studenter medverka 

och även träffa studenter enskilt. Frågan är om personal inom vården är medveten om detta 

och använder denna utbildningsresurs till sin fulla potential. Att ha träffat en student vid något 

tillfälle ökar den positiva attityden till studentmedverkan, det visar resultatet i denna studie 

och även tidigare forskning (6). För att kunna ta tillvara patienternas positiva attityd till 

studentmedverkan och använda den som en del i utbildningen av vårdpersonal är det viktigt 

att handledare är medvetna om detta. Följande faktorer är viktiga för att underlätta för 

studentmedverkan. Respondenterna har i denna studies öppna frågor poängterat hur viktigt det 

är att man tillfrågas om studentmedverkan på ett respektfullt sätt. Att man blir tillfrågad i god 

tid innan besöket, att man blir tillfrågad utan att studenten är med, så att man upplever att man 

kan säga nej och att man får information om studentens kön, ålder och utbildningsnivå. Att 

patienter tycker att detta är viktigt har framkommit även i tidigare forskning (15). Får man 

möjlighet att ta del av denna information i god tid ökar det chanserna till en positiv attityd och 

i slutändan ökad möjlighet för student att få delta. Att som student under sin utbildning få 
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delta i vården av patienter med direkt patientkontakt ger tillgång till en kunskap som är svår 

att tillägna sig på annat sätt. 
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