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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att flertalet patienter har en positiv inställning till 

studentmedverkan. Trots detta finns olika faktorer som kan påverka patientens inställning 

negativt.  

 

Syfte: Att undersöka studentmedverkan i vården ur ett patientperspektiv hos kvinnor i 

obstetrisk- och gynekologisk vård. 

 

Metod: Kvantitativ studie, enkätstudie. Patienter som vårdats på kvinnodivisionens 

mottagningar och avdelningar på ett universitetssjukhus i Mellansverige tillfrågades under en 

tvåveckorsperiod att svara på enkätfrågor.  

 

Resultat: Den övervägande delen av patienterna, 71 %, var bekväma med att en studerande 

var med under sitt vårdbesök. Patienterna med tidigare erfarenheter av studentmedverkan 

under sitt vårdbesök var mer positivt inställda till studentmedverkan överlag. Var patienterna 

bekväma med en mycket ung student under sitt vårdbesök, skattade sig patienterna mer 

bekväma överlag med studentmedverkan. En större andel av patienterna skattade sig mer 

bekväma med en kvinnlig student, 71 %, än med en manlig student, 41 %, under sitt 

vårdbesök. Patienterna på avdelningarna skattade sig i större utsträckning mer bekväma än 

patienterna på mottagningarna. 

 

Slutsats: Majoriteten av patienterna kände sig bekväma med studentmedverkan inom 

obstetrisk- och gynekologisk vård, däremot sjunker graden av bekvämlighet då vården den 

studerande utför självständigt, ökar. Patienterna som tidigare mött studenter vid sina 

vårdbesök och även de som är bekväma med en mycket ung student var mer positivt inställda 

till studentmedverkan. Fler patienter kände sig mer bekväma med kvinnliga studenter än med 

manliga studenter. 

 

Nyckelord: Studentmedverkan, patientperspektiv, obstetrik, gynekologi. 
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ABSTRACT 
 

Background: Previous research shows that the majority of patients have a positive approach 

to student participation. Despite this, there are various factors that can affect the patient's 

attitude negatively. 

 

Aim: To examine student participation in health care from a patient perspective of women in 

obstetric- and gynecological care. 

 

Method: Quantitative questionnaire study. Patients who were treated in the clinics and wards 

in the Department of Women's Health at a university hospital in central Sweden were asked 

during a two-week period to answer survey questions. 

 

Result: The majority of the patients, 71.2%, felt comfortable with student participation. 

Patients with previous experience of student participation had a more positive attitude towards 

student participation overall. The patient felt more comfortable with student participation if 

the patient also were comfortable with a very young student. A greater proportion of patients 

felt more comfortable with a female student, 70.6%, than with a male student, 40.8%. Patients 

in wards were to a greater extent more comfortable than patients in clinics. 

 

Conclusion: The majority of patients felt comfortable with student participation in obstetrics- 

and gynecological care, however, the level of convenience will drop, the more of the care that 

the student performs independently. Patients who had previously met with students and also 

those who were comfortable with a very young student were more positive to student 

participation. Most patients’ felt more comfortable with female students than male students.  

 

Keywords: Student participation, patient perspective, obstetrics, gynecology. 
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BAKGRUND 
 
Studenternas situation i allmänvården 

Syftet med en medicinsk utbildning är att förbereda studenten för den kommande yrkesrollen, 

att utrusta studenten med de kunskaper och färdigheter den behöver för att utföra yrket. För 

att studenten ska kunna uppnå känslan av beredskap inför yrkesrollen har tiden för praktisk 

övning med patienter visat sig ha betydelse. Det är viktigt att ge studenten tillfällen till 

praktisk erfarenhet, särskilt i slutet av den medicinska utbildningen (Burford, Whittle & 

Vance, 2014).  

 

Studenten ser själv patientkontakt som en viktig del i lärandet. Att koppla den teoretiska 

kunskapen till en patient och att på plats kunna fråga om sjukdomsupplevelsen och få svar 

direkt av patienten var sådant som studenten ansåg givande. Den sociala interaktionen med 

patienten, övning i den kliniska blicken, bedöma symtom, följa ett sjukdomsförlopp och att få 

se helheten är delar i den medicinska utbildningen som studenten får genom praktiskt övning. 

Teoretisk kunskap kopplas samman med praktiken när studenten kommer i kontakt med 

patienter och att på det sättet kunna koppla samman teori och praktik gör inlärningen lättare 

(Bell, Boshuizen, Scherpbier & Dornan, 2009). Har studenten fått praktiska erfarenheter från 

situationer under sin praktik på sjukhus ger det en större känsla av beredskap än i jämförelse 

med erfarenheter från simulatorer, då studenten övar på en docka och inte på en levande 

patient (Burford et al., 2014). En del studenter känner sig illa till mods vid patientmöten då de 

inte riktigt förstått sin roll som student och stött på patienter som inte vill att studenter ska 

delta i deras vård (Bell et al., 2009).  

 

Handledarens roll 
Klinisk undervisning är en central del för studenter inom medicinsk utbildning. Kontakten 

med patienter är en viktig del av utbildningen som krävs inför en kommande yrkesroll inom 

vården. Möten med patienter kan främja det kliniska lärandet, förbättra kommunikation, 

yrkeskunskaper och även påbörja utvecklingen av en framtida relation mellan vårdgivare och 

patient. Patientens vilja att samarbeta och bidra till utbildning för studenter inom medicin ger 

bättre möjligheter till undervisning för elever på de flesta nivåer i vården. Patienter är idag 

aktiva deltagare som kan välja och styra över sin egen vård och detta kan medföra svårigheter 

att utbilda studenter som ej får delta när patienten avstår från studentmedverkan. I och med ett 

ökat fokus på patientens rättigheter och samtycke, bör man lyssna på patientens egen vilja och 
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även tillåta dem att kunna ge sitt samtycke, genom att ge dem möjlighet att ta ställning till 

studentmedverkan (Sayed-Hassan, Bashour & Koudsi, 2012).  

 

Enligt Pichlhöfer, Tönies, Spiegel, Wilhelm-Mitteräcker och Maier (2013)  anser sig 

handledare vara positivt inställda till studenter och uttryckte att de upplevde sig själva som en 

bra förebild för studenterna. Det visade sig att patienterna var mer positivt inställda till 

studentmedverkan i vården än handledarna, då 16 % av handledarna ansåg att sekretessen hos 

läkare och patient äventyrades och endast 4,1 % och 1,7 % av patienterna i de olika studerade 

grupperna kände så (. Handledarens roll kan påverka studentmedverkan i vården, då de 

rankade den sociala kompetensen hos studenten som en viktig faktor vid beslut om dennes 

delaktighet vid besök och undersökningar och det var endast 63 % av handledandarna som 

tyckte att studenter skulle få ta del av patientens medicinska historia och delta i den fysiska 

undersökningen (Mavis, Vasilenko, Schnuth, Marshall och Colavito Jeffs, 2006). 

 

I en studie visades att handledarens roll påverkar studentens möjlighet att få utföra 

undersökningar under sin praktik inom obstetrisk- och gynekologisk vård, då 89 % av de 

uteblivna undersökningarna för studenten berodde på den handledande läkaren och resterande 

11 % på grund av att patienten nekade undersökning av student. Faktorer som bidrog till att 

studenten nekades att få genomföra undersökningar var kvinnliga handledare, mindre erfarna 

handledare och unga handledare (van den Einden, te Kolste, Largo-Janssen & Duke, 2014). 

Studenter som deltog vid obstetrisk- och gynekologisk vård under sin praktik tyckte att 

handledare med pedagogiska uppgifter så som undervisning vid universitet var mer benägna 

att låta studerande få utföra undersökningar i större utsträckning eftersom de var medvetna 

om studenternas inlärningsmål. Handledaren har en betydande roll för studentmedverkan i 

vården då handledarens kön, mindre erfarenhet och lägre utbildningsnivån är de faktorer som 

bidrar till att studenten ges färre möjligheter till att få utföra undersökningar (van den Einden 

et al., 2014). 

 

Generella faktorer som påverkar studentmedverkan 

Majoriteten av de tillfrågade kvinnliga patienterna i en studie var positivt inställda till 

studentmedverkan inom obstetrisk- och gynekologisk vård. Faktorer som påverkade 

patientens inställning var patientens ålder och studentens kön. Det var mer sannolikt att en 

äldre patient accepterade både manliga och kvinnliga studenter, medan yngre patienter 
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uttryckte behovet av ökad integritet och därför nekade fler studenter till att delta vid deras 

vårdbesök (Mavis et al., 2006).  

 

Patienter har en mer positiv attityd gentemot studentmedverkan om de har bättre 

socioekonomiska särdrag så som inkomst och utbildning. Handledarens närvaro vid 

studentens sida ansågs som en positiv faktor för studentmedverkan. En anledning till att 

patienter nekade studenter att delta var på grund av att sekretessen ansågs brytas (Sayed-

Hassan et al., 2012). Patienter är positiva till studentmedverkan överlag, men man kan se att 

patienter med engelska som första språk, kvinnor under 40 år och patienter som tidigare mött 

studenter vid vårdbesök är mer positivt inställda (Carmody, Tregonning, Nathan, & 

Newnham, 2011). 

 

Studentens kön har en betydande roll för patienten när det kommer till att tillåta studenten att 

få medverka vid besök och undersökningar och hur bekväma patienten känner sig (Bäckström 

& Lantz, 2013; Chang, Odrobina & McIntyre-Seltman, 2010; Marwan, Al-Saddique, Hassan, 

Karim, & Al-Saleh, 2012; Mavis et al., 2006; Passaperuma, Higgins, Power & Taylor, 2008). 

En faktor som spelar roll för patienters samtycke till studentmedverkan är specifika kliniska 

verksamheter som obstetrisk- och gynekologisk vård, där man kan se att studenter i större 

utsträckning nekas att delta vid besök och undersökningar vid intimvård (Chang et al., 2010; 

Marwan et al., 2012; Mavis et al., 2006; Mol, Peelen & Kuyvenhoven, 2011; Passaperuma et 

al., 2008). Inom obstetrisk- och gynekologisk vård känner sig manliga studenter 

diskriminerade av både patienter och personal och de upplever att deras kön har en negativ 

inverkan på deras praktik, då de i större utsträckning blev nekade av patienter att få delta vid 

undersökningar och kände sig exkluderade av den kvinnodominerande personalen (Chang et 

al., 2010).   

 

Patientperspektiv i allmänvård  
Majoriteten av patienterna har en positiv attityd till studentmedverkan inom vården. 

Anledningar till att studenter nekas att medverka kan vara på grund av känslomässiga skäl 

eller att undersökningen som ska göras känns intim. Patienterna ser fördelar med 

studentmedverkan, det bidrar till en bättre vård, studenterna tar god tid på sig vid 

undersökningar, de är noggranna och patienterna känner sig välinformerade (Mol et al., 

2011). Det går att se samband mellan patientens kön och studentens kön, kvinnliga patienter 

accepterar i större utsträckning kvinnliga studenter och nekar manliga studenter (Sayed-
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Hassan et al., 2012; Mol et al., 2011). Patienterna kände sig mer bekväma om studenten var 

äldre och mer erfaren än om studenten såg mycket ung ut (Mol et al., 2011).  

 

Känner sig patienten trygg och säker i mötet med vårdpersonalen beviljas studentmedverkan i 

högre utsträckning. Fördelar patienter ser med studentmedverkan är att de själva bidrar till att 

göra studentens utbildning bättre, de upplever också att de blir mer informerade om sin egen 

sjukdom när studenten medverkar (Sayed-Hassan et al., 2012). Patienter känner sig bekväma i 

att ställa frågor till studenter då de tycker att studenten tar sig tid att lyssna och besvara alla 

funderingar patienten har angående sin sjukdom, en operation eller det postoperativa 

förloppet. Har inte studenten själv svaret sökte de upp det och återkopplade till patienten. 

Studenterna använde ett språk som patienterna förstår, undvek svåra termer och förenklade 

det medicinska språket. Majoriteten av patienterna upplevde att studenterna ger dem mer tid 

än vad deras läkare gör, som ofta upplevs stressade och inte hinner svara på alla frågor. Inga 

skillnader fanns mellan patienter relaterat till tidigare erfarenheter av studentmedverkan, men 

om patienten vistades på sjukhus längre än en vecka var svaren mer positiva (York, DaRosa, 

Markwell, Niehaus & Folse, 1995). Medvetenheten om rätten att tacka nej till 

studentmedverkan var högre hos högutbildade patienter än de med lägre utbildning, det anses 

därför viktigt att upplysa patienten om sina rättigheter (Sayed-Hassan et al., 2012).   

 

Patientperspektiv i obstetrisk- och gynekologisk vård 

Studier har visat att patienter i allmänhet är positivt inställda till studentmedverkan i vården, 

då de gärna vill bidra till den medicinska utbildningen. En patients vilja eller komfortnivå av 

studentmedverkan kan påverkas beroende på dennes tidigare erfarenhet av att 

mötas/behandlas av student, förståelsen över vilken roll och ansvar som studenten har och 

vilket medicinskt problem man söker för i vården kombinerat med studentens kön. Det är 

viktigt att handledaren värnar om patientens autonomi och säkerhetsställer att patientens vilja 

följs och att man känner sig bekväm, genom att fråga om dennes känslor kring 

studentmedverkan vid deras vårdbesök (Hartz & Beal, 2000). Dessa faktorer spelar stor roll i 

studentmedverkan inom obstetrisk- och gynekologisk vård, där man kan se att fler patienter 

nekar studenter att delta vid besök och undersökningar, i jämförelse med andra vårdinstanser 

(Marwan et al., 2012; Passaperuma et al., 2008).  

 

Vissa patienter nekar till studentmedverkan då undersökningen gäller något intimt, kroppsligt 

eller emotionellt, till exempel sexuella problem eller samtala om känsliga saker som då kan 
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vara integritetskränkande om det är flera personer som ska lyssna (Marwan et al., 2012). En 

etisk synpunkt som tas upp är om studentmedverkan gynnar patienten och i så fall på vilket 

sätt, kan det orsaka mer skada än nytta (Passeparuma et al., 2008). Den allmänna 

uppfattningen är att patienter ser studentmedverkan i vården som positiv, men att det finns 

faktorer inom obstetrisk- och gynekologisk vård som påverkar den negativt (Carmody et al., 

2011; Hartz & Beal, 2000; Marwan et al., 2012; Mavis et al., 2006; Passaperuma et al., 2008). 

För kvinnor i obstetrisk-och gynekologiskvård med en annan kultur, ett annat modersmål eller 

religion är det viktigt att bli bemött med respekt för att värna om autonomin och integriteten. 

För vissa etniska grupper är det inte tillåtet att en gynekologisk undersökning utförs av en 

man. Det är viktigt att patienten blir respekterad och får känna att den har kontroll över 

situationen speciellt vid sådana tillfällen (Borgfeldt, Åberg, Andersson & Andersson, 2012). 

 

Många studier gjorda inom obstetrisk- och gynekologisk vård visar att studentens kön 

påverkar patientens inställning till studentmedverkan i deras vård. Majoriteten av patienterna 

känner sig mer bekväma vid intima besök och undersökningar när studenten som medverkar 

eller utför undersökningen är kvinna (Carmody et al., 2011; Marwan et al., 2012; Mavis et al., 

2006; Passaperuma et al., 2008). Patienterna har i allmänhet en positiv inställning till 

studentmedverkan där 86 % av dessa var bekväma med att en kvinnlig student var närvarande 

i vården, i jämförelse med 74 % som kände sig bekväma vid närvaro av manlig student 

(Carmody et al., 2011). Manliga studenter blev i större utsträckning nekade av patienter att 

utföra undersökning vid obstetrisk- och gynekologisk vård än kvinnliga studenter (Chang et 

al., 2010). Patienter med tidigare erfarenheter av studentmedverkan hade en mer positiv 

attityd och kände sig mer bekväma med studentmedverkan i obstetrisk- och gynekologisk 

vård (Carmody et al., 2011; Hartz & Beal, 2000; Mavis et al., 2006). För att kvarhålla 

patienternas positiva attityd till studentmedverkan bör personalen samtala om detta med 

patienterna. I takt med att patienterna får mer erfarenhet av studentmedverkan i vården kan 

studenternas medverkan öka ytterligare (Hartz & Beal, 2000).  

 

Vårdrelation i ett vårdvetenskapligt perspektiv 
Enligt Snellman består en vårdrelation av en vårdare och en patient. När en student kommer 

in i mötet rubbas dynamiken. Patienter söker till vården för att få hjälp, det betyder att den 

vårdare patienten möter är där för att ge hjälp. En vårdrelation blir därför speciell, då det inte 

är en vanlig social relation mellan till exempel makar, mellan föräldrar och barn eller mellan 

vänner. Vårdrelationen har helt andra förutsättningar och formas och påverkas av olika 
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faktorer beroende på vilka det är som möts, unga eller gamla, män eller kvinnor. Begreppet 

vårdrelation kan ses som både positivt och negativt, positivt i de fall det gynnar patienten, 

men alla vårdrelationer är inte vårdande utan kan istället medföra ökat lidande för patienten. I 

varje möte har människan ett val att antingen bemöta den andra personen med respekt eller att 

ignorera den. I sjukvården sker många möten varje dag, ofta då patienten är i kris. Vårdaren 

bär ansvar att hjälpa patienten ur krisen. Detta ansvar beskrivs i omvårdnadsteorier som ett 

professionellt förhållningssätt. Det har framkommit att patienter känner sig förolämpade och 

ignorerade då de inte blivit bemötta av vårdaren på ett värdigt sätt (i Friberg, Öhlén & Edberg, 

2009). Patienter blir mer och mer delaktiga i sin vård och får till större del styra över och 

kontrollera sin vård. I de fall då vårdaren inte frågat patienten om samtycke till 

studentmedverkan innan mötet med studenten ökar risken för att patienten känner sig 

förolämpad och ignorerad (Sayed-Hassan et al., 2012). 

 

Problemformulering 

Det finns forskning som visar att majoriteten av patienter inom obstetrisk- och gynekologisk 

vård har en positiv inställning till studentmedverkan och är villiga att ha studenter med vid sitt 

vårdbesök (Carmody et al., 2011; Hartz & Beal, 2000; Marwan et al., 2012; Mavis et al., 

2006; Mol et al., 2011; Passaperuma et al., 2008; Sayed-Hassan et al, 2012). Trots detta finns 

det vårdpersonal och handledare som tror att patienter inte är så positivt inställda som 

forskningen visar att de är och detta kan leda till att patienterna påverkas negativt och ändrar 

sin positiva inställning (Chang et al., 2010; Mol et al., 2011; Pichlhöfer et al., 2013; van den 

Einden et al., 2014). Studien kan ge insikter i hur patienter inom obstetrisk- och gynekologisk 

vård studentmedverkan i vården och bidra till att skapa ett positivt möte mellan patienter och 

studenter.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka studentmedverkan i vården ur ett patientperspektiv hos 

kvinnor i obstetrisk- och gynekologisk vård. 

 

Frågeställningar 

Hur skattar patienter sin bekvämlighet vid studentmedverkan i vården? 

 

Finns det skillnader i hur patienter skattar studentmedverkan i vården relaterat till tidigare 

erfarenheter (med studentmedverkan och utan) av studentmedverkan? 
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Är patienten mer bekväm med studentmedverkan om patienten är bekväm med en mycket ung 

student? 

 

Har det någon betydelse för patienten om studenten är man eller kvinna? 

 

Finns det skillnader mellan patienter på mottagningar och patienter på avdelningar i hur de 

skattar studentmedverkan i vården? 

 

 

METOD 
 

Design 

Detta är en empirisk tvärsnittsstudie med en kvantitativ ansats, deskriptiv-och jämförande 

design. För att nå en så stor grupp som möjligt valdes enkäter som datainsamlingsmetod. 

Enkäter är både kostnads- och tidseffektivt då svar från många människor kan samlas in på 

kort tid. I en intervjustudie riskerar intervjuaren att påverka respondentens svar, den risken 

finns inte i en enkätstudie (Polit & Beck, 2009).  

 

Urval 
Enkätstudien genomfördes på patienter vårdade på kvinnodivisionens avdelningar och 

mottagningar på Akademiska sjukhuset, Uppsala, under två veckors tid. Patienterna besvarade 

enkätfrågorna vid ett tillfälle. Kvinnodivisionen består av tre avdelningar och fem 

mottagningar. På dessa avdelningar och mottagningar vårdas kvinnor i behov av akutsjukvård 

och planerade besök. En mottagning ville inte delta i studien på grund av för många redan 

pågående studier. Patientgruppen på kvinnodivisonen anses kunna representera en större 

patientgrupp, svaren kan generaliseras och gälla fler än de som deltagit i studien (Polit & 

Beck, 2009) 

 

Inklusionskriterierna för att ingå i studien var att vårdas med och utan studenter på 

kvinnodivisionens avdelningar och mottagningar. Patienterna behövde vara läskunniga och 

förstå svenska. Studien hade inga exklusionskriterier, enkäten delades ut till alla patienter 

under två veckor på kvinnodivisionen.  
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Datainsamlingsmetod 

Data samlades in med hjälp av en enkät, se bilaga 1. Enkäten var beprövad sedan tidigare. 

Den användes första gången i en kanadensisk studie (Passaperuma et al., 2008), efter det togs 

enkäten till Sverige och översattes från engelska till svenska för att användas i en studie inom 

psykiatrisk vård (Bäckström & Lantz, 2013). Enkäten från studien av Passaperuma et al., 

(2008) innehöll elva slutna påståenden om patienternas grad av bekvämlighet relaterat till 

studentmedverkan i vården och två öppna frågor där respondenten fick svara med egna ord. 

Översättningen från engelska till svenska skedde i tre steg. Första steget var att översätta 

enkäten från engelska till svenska, i steg två översattes den svenska versionen tillbaka till 

engelska för att upptäcka syftningsfel, i steg tre sammanfördes det två versionerna. Enkäten 

delades ut till sex patienter, en liten pilotstudie, efter det gjordes små ändringar för att göra 

påståendena mer lättförstådda och en slutgiltig enkät på svenska blev resultatet. I Sverige 

användes enkäten i en studie inom psykiatridivisionen på Uppsala Akademiska Sjukhus. 

(Bäckström & Lantz, 2013). För denna studie på kvinnodivisionen behövde frågorna 

omarbetas  för  att  passa  patientgruppen,  ordet  “behandlare”  byttes  ut  till  handledare. 

Patienterna fick svarsalternativ där de kunde skatta sin åsikt enligt en ordinalskala från 1-5, 

där 1 motsvarade instämmer inte alls, 3 motsvarade instämmer delvis och 5 motsvarade 

instämmer helt. Siffrorna 2 och 4 hade inga påståenden. Till fråga 9 och 10 fanns ytterligare 

svarsalternativ, 9: Jag har ej mött studerande, 10: Det har ingen betydelse, i analysen kommer 

dessa alternativ att graderas som noll. Fråga 11 undersökte hur många gånger respondenten 

träffat på studenter, där fanns svarsalternativen 0, 1, 2 och 3 eller fler gånger. De två sista 

frågorna, 12 och 13, var öppna frågor där patienten fick komma med egna synpunkter om 

studentmedverkan. Begreppet student i denna studie syftade till alla olika sorters studenter, 

från alla olika program. Enkäten frågade efter bakgrundsinformation som datum, 

avdelning/mottagning och respondentens kön. Eftersom studien endast syftade till att 

undersöka kvinnor uteslöts de enkäter då män svarat.  

 

Tillvägagångssätt 
Godkännandet av studien inhämtades från verksamhetschefen, se Bilaga 2. Kontakt togs via 

mail och information om studien bifogades, projektplan och enkät (Bilaga 1). Efter att 

materialet granskats av verksamhetschefen och ett skriftligt godkännande givits, kontaktades 

de olika avdelningarna och mottagningarna på kvinnodivisionen för att utse en kontaktperson. 

På en mottagning där patienterna behövde anmäla sig i receptionen/kassan inför sitt besök 

utsågs läkarsekreterare till kontaktperson. Läkarsekreteraren ansvarade för att informera 
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patienterna om studien och även dela ut enkäten personligen. Resterande mottagningar hade 

ingen möjlighet att dela ut enkäten och det beslutades att enkäten skulle finnas tillgänglig i 

väntrummet. En insamlingslåda för patienterna fanns tillgänglig i väntrummet där de kunde 

lägga sin ifyllda enkät. På avdelningarna utsågs kontaktperson utifrån varje enhets uppfattning 

om vad som ansågs fungera för dem och barnmorska, sjuksköterska och undersköterska 

utsågs som kontaktpersoner. Enkäterna delades sedan ut av personalen på respektive 

avdelning och samlades in i en låda.  

 

Kontakt med varje avdelning och mottagning togs via möte där information om studien gavs 

och möjlighet gavs för personalen att ställa frågor om studien. Material och 

kontaktinformation till författarna lämnades över till respektive kontaktperson, dit man 

ombads att höra av sig vid eventuella frågor eller påfyllning av material. Materialet som 

lämnades ut till respektive enhet bestod av affisch, informationsblad, enkäter och 

insamlingslåda. Affischer och informationsblad sattes sedan upp av författarna på 

avdelningarnas anslagstavla och i mottagningarnas väntrum. 

 

De kontaktpersoner som utsågs på mottagning respektive avdelning ansvarade för utdelning 

av enkäter. På de mottagningar där man inte hade någon möjlighet att dela ut enkäten, låg 

denna tillgänglig för patienterna i väntrummet och var då frivillig att besvara i mån av tid och 

intresse. På dessa mottagningar var tillgängligheten viktig och att enkäten var synligt placerad 

för patienterna. Samtliga patienter på mottagning respektive avdelning skulle informeras om 

studien under insamlingsperioden, att det var frivilligt samt erbjudas att delta genom att fylla i 

enkäten. Patienten lämnade in ifylld enkät till personalen på ena mottagningen och 

avdelningarna, som i sin tur lade enkäten i en insamlingslåda. På de mottagningar där enkäten 

inte delades ut, utan låg tillgänglig i väntrummet fanns en insamlingslåda där patienten själv 

lade sin ifyllda blankett i lådan. 

 

Författarna tog kontakt med respektive kontaktperson på avdelningarna och den mottagning 

vars kontaktperson delade ut enkäten i receptionen/kassan i slutet av första veckan eller i 

början på den andra veckan. Detta gjordes för att höra hur det gått, säkerhetsställa att de hade 

tillräckligt med enkäter kvar och ifall det fanns några frågor eller problem. Det ansågs också 

vara ett bra sätt att påminna och motivera kontaktpersonerna om att studien pågick. På de 

mottagningar där insamlingen av enkäterna inte sköttes av en kontaktperson gjordes en 
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avstämning då man såg till att det fanns tillräckligt med material och säkerhetsställa studiens 

tillgänglighet så att enkäter fyllts i och lämnats in i insamlingslådan.  

 

Efter avslutad insamlingsperiod tog författarna kontakt med respektive mottagning och 

avdelning för att hämta de ifyllda blanketterna. Undersökningen pågick under två veckor i 

början av november 2014.  

 

Forskningsetiska överväganden  
Enligt CODEX (Uppsala, 2014) avser personuppgifter vara information som direkt eller 

indirekt kan kopplas till en enskild fysisk person. Exempel på detta är namn, personnummer, 

födelsedatum, familj och anställningsförhållanden (CODEX, Uppsala, 2014). Därför 

efterfrågades endast patientens kön då detta ansågs vara relevant för studien och ej 

integritetskränkande. Studien var ett examensarbete och behövde därför inte genomgå en 

etikprövning (SFS, 2003:460 2014). Det positiva med studien var att patienterna själva fick 

skatta sin inställning till studentmedverkan på en skala 1-5, enkäten var anonym och bestod 

av 13 frågor och den tog därmed inte för lång tid att besvara vilket kunde anses öka 

deltagandet. Etiska vinster med studien ansågs vara att en bild kunde skapas av patienters syn 

på studentmedverkan i vården. 

 

Bearbetning och analys 

De enkäter som inte togs med i analysen var de där respondenten endast svarat på 

bakgrundsdata men ej fyllt i svar på någon fråga, dessa räknades som internt bortfall. En 

enkät hade en obesvarad fråga, den lämnades blank men de besvarade frågorna har tagits med 

i analysen. Kvinnodivisionen delades upp i två variabler: avdelningar och mottagningar. Det 

gjordes även en uppdelning mellan de respondenter som träffat studenter 0-1 gång och 2->3 

gånger. Icke parametrisk statistik användes då variablerna inte är normalfördelade. Svaren 

redovisas med medianvärde. Skillnader mellan grupper analyserar med Mann-Whitney U-test 

då skillnader i antal individer som skattat vissa värden avses (Polit & Beck, 2009). Data 

bearbetades i IBM SPSS 20.0. Signifikansnivån bestämdes till p<0,05, procent avrundas till 

en decimal i analysen och värden avrundas till två decimaler. De två öppna enkätfrågorna tas 

inte med i analysen utan redovisas endast som exempel på viktiga faktorer som belysts av 

respondenterna.  
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RESULTAT 
 

Internt bortfall 
Under de två veckor studien genomfördes besvarades totalt 184 enkäter. Efter att det interna 

bortfallet på 14 enkäter räknats bort blev utfallet 170 enkäter. Av de 170 besvarade enkäterna 

var 75 från avdelningar och 95 från mottagningar. 

 

Patienters bekvämlighet med studentmedverkan under sitt vårdbesök 

Patienterna fick i enkäten besvara hur bekväma de är med att en student medverkar vid deras 

vårdbesök och hur bekväma de känner sig inför att studenten tillsammans med sin handledare 

utför undersökningar eller utför vården självständigt. Svaren delades in i 3 olika kategorier 

där 1-2 var instämmer inte alls, 3 var instämmer delvis och 4-5 var instämmer helt, detta för 

att få ett mer överskådligt resultat. I resultatet visades att patienterna upplevde sig mest 

bekväma, svarskategori 4-5, när studenten endast medverkade vid deras vårdbesök, 71,2 %, 

och att graden av bekvämlighet sjönk när studenten utförde vård tillsammans med sin 

handledare, 59,4 %. På frågan om hur bekväm man kände sig med att en student självständigt 

skulle utföra den vård man behövde var det 34,7 % som svarade att de var bekväma. Graden 

av bekvämlighet sjönk hos patienterna, desto mer involverad studenten var i vården, se Figur 

1.  
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Figur 1: Överblick av patienters bekvämlighet med studentmedverkan i vården, fråga 1-3. 

 

Betydelse av tidigare erfarenhet av studentmedverkan 

Syftet med denna frågeställning var att undersöka om tidigare erfarenheter av 

studentmedverkan gjorde patienten mer bekväm med studentmedverkan överlag. Ungefär 

hälften, 51,8 %, av patienterna hade haft en studerande med under sitt vårdbesök fler än tre 

gånger medan 8,2 % inte någon gång haft studerande med. Patienterna delades upp i två 

grupper: mött student 0-1 gång och mött student 2->3 gånger. En överblick av svaren på 

frågorna 1-10 visas i Tabell 1. Medianvärdet på fråga 9 visade på en skillnad mellan 

grupperna, fråga 9 efterfrågade glädje av studentmedverkan i vården. Patienter som mött 

studerande 2->3 gånger svarade mer positivt än de som mött student 0-1 gång, p-värdet på 

fråga 9 visade på skillnad mellan grupperna (z-värde -4,26, p-värde <0,01). P-värdet på fråga 

1-8 och 10 visade ingen signifikant skillnad i bekvämlighet relaterat till tidigare erfarenheter 

av studentmedverkan i vården, se Tabell 1.  
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Tabell 1: Redovisning av medianvärde på samtliga frågor samt jämförelse mellan mottagning och avdelning och mött student 0-1ggr och mött student 2->3ggr. 1 instämmer inte alls, 2, 3 

instämmer delvis, 4, 5 instämmer helt.

 

 

 

Hela gruppen 

 

 

Mottagning 

 

 

Avdelning 

 
Mött student  

0-1ggr 

Mött student  

2->3ggr 
 

Fråga Median 
Minimum/ 

Maximum 
Median Median 

z- 

värde 

p- 

värde 
Median Median 

z- 

värde 

p- 

värde 

1 4 1/5 4 5 -3,08 <0,01 4 5 -1,05 0,29 

2 4 1/5 4 4 -2,17 0,03 4 4 -0,92 0,36 

3 3 1/5 3 3 -2,35 0,02 3 3 -1,37 0,17 

4 4 0/5 4 4 -0,66 0,51 4 4 -1,59 0,11 

5 4 1/5 4 4 -0,59 0,55 4 4 -0,25 0,80 

6 5 1/5 5 5 -2,16 0,03 5 5 -0,27 0,79 

7 4 1/5 4 4 -1,44 0,15 4 4 -0,82 0,42 

8 5 0/5 5 5 -1,54 0,12 5 5 -0,12 0,90 

9 4 0/5 3 4 -1,85 0,06 0 4 -4,26 <0,01 

10 2 0/5 2 2 -0,95 0,34 0 3 -2,38 0,17 
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Patientens bekvämlighet med en mycket ung student 
Frågeställningen syftar till att undersöka om en patient som är bekväm med en mycket ung 

student är mer bekväm med studentmedverkan överlag. Svarsalternativen delades upp i två 

grupper, 1 instämmer inte alls-3 instämmer delvis och 4-5 instämmer helt. En signifikant 

skillnad mellan grupperna fanns då p-värdet på fråga 1-10 var under vald signifikansnivå. Var 

patienten bekväm med en mycket ung student skattade sig patienten mer bekväm även på de 

andra frågorna. 

 

Bekvämlighet med studentmedverkan relaterat till studentens kön 

Fråga 5, att vara bekväm med studentmedverkan under vårdbesöket om den studerande var en 

man, instämde 69 patienter, 40,8 %, helt med. 41 patienter, 24 %, svarade att de inte 

instämmer eller svarade med siffra 2 på om de var bekväma med en manlig student. Att vara 

bekväm om den studerande istället var en kvinna, fråga 6, var det 120 patienter, 70,6%, som 

instämde helt, nio patienter, 5,3 %, instämde inte alls eller svarade med siffra 2. En större 

andel patienter var mer bekväma med en kvinnlig student än med en manlig student, se figur 

2. 

 

 

Figur 2: Patienters bekvämlighet med manliga studenter och kvinnliga studenter, redovisning 

av fråga 5 och fråga 6 i procent. 
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Skillnader mellan mottagningar och avdelningar 

För att se ifall det fanns skillnader i hur patienterna svarat på frågorna mellan mottagningar 

och avdelningar inom kvinnodivisionen så jämfördes svaren på frågorna 1-10 med 

svarsalternativen 1-5. P-värdet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan mottagning 

och avdelning gällande frågorna: 1,2,3 och 6, se Tabell 1. Resultatet visar att patienter som 

vårdats på kvinnodivisionens avdelningar är mer bekväma med studentmedverkan vid deras 

vårdbesök, medianvärde 5 (z-värde -3,08, p-värde <0,01), än kvinnor som vårdas på 

mottagningar, där medianvärdet var 4. Patienterna som vårdats på avdelning är även mer 

bekväma att studenten tillsammans med handledaren utför den vård som behövs (z-värde -

2,17, p-värde 0,03) och att studenten utför den självständigt (z-värde -2,35, p-värde 0,02). 

Resultatet visar att det föreligger skillnader mellan avdelningar och mottagningar och att 

patienterna som vårdas på avdelning är mer bekväma gällande studentmedverkan i vård. 

 
Öppna frågor 

De två öppna frågorna som fanns med i enkäten besvarades av 88 patienter.  

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

ditt vårdbesök? Totalt besvarade 62 patienter denna fråga. Svaren gav många exempel på 

faktorer som spelade roll hos patienterna och några av dessa faktorer återkom mer frekvent än 

andra, exempel på dessa är: 

“Det  viktiga  är  att  studenten  presenterar  sig  ordentligt.” 

 

“Egentligen  vill  jag  bara  bli  tillfrågad  så  jag  känner  mig  bekväm  med  situationen.” 

 

“(...)från  alla  synvinklar  handlar  det  om  bra  information  både  före  och  under  besöket.” 

 

“En  väldigt  trygg/erfaren  och  informativ  handledare.  Lugn  student  som  lyssnar(…)” 

 

“(...)möjligheten  att  säga  nej,  inte  enbart  på  direkt  fråga  inför  studenten(…)” 

 

Den andra öppna frågan var: Övriga synpunkter. Det var 26 patienter som besvarade frågan. 

Även här återkom en del faktorer som framträdde i den första öppna frågan. Andra faktorer 

som togs upp var till exempel:  
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“Psykiskt  jobbiga  situationer  som  riskerar  att  upprepas  för  att  studenten  ska  “öva”  känner  jag  

mig  tveksam  till(…)” 

 

“Även  om  jag  svarat  ganska  negativt,  är  jag  positiv  till  att  studenter  deltar(…)känns  inte  lika  

tryggt  och  erfaret.” 

 

“Hade  en  studerande  med(...)stannade  ofta  i  rummet(…)var  mer  noggrann(...)hjälpte till och 

frågade  om  hon  fick  vara  delaktig(…)praktiskt  yrke  och  inget  man  lär  sig  i  en  skolbänk.” 

 

“(...)viktigt att  få  vara  med  och  se(…)att  få  kunskap  med  sig  när  man  själv  ska  arbeta  i  

framtiden.  Att  praktisera  det  man  lär  sig  i  böckerna  går  hand  i  hand.” 

 

“Tydligare  information  om  varför  den  studerande  är  med(...).” 

 

 

DISKUSSION 

 

Resultatet i denna studie visade att majoriteten av patienterna, 71,2 %, var bekväma med att 

en studerande var med under sitt vårdbesök. Patienterna med tidigare erfarenheter av 

studentmedverkan under sitt vårdbesök var mer positivt inställda till studentmedverkan 

överlag. Var patienten bekväm med en mycket ung student under sitt vårdbesök, skattade sig 

patienten mer bekväm överlag med studentmedverkan. En större andel av patienterna skattade 

sig mer bekväma med en kvinnlig student, 70,6 %, än med en manlig student, 40,8 %, under 

sitt vårdbesök. Detta talar för att patienterna inom obstetrisk- och gynekologisk vård är mer 

bekväma med en kvinnlig student. Det fanns skillnader mellan patienterna på avdelningarna 

och mottagningarna i hur de skattade sin inställning till studentmedverkan. Patienterna på 

avdelningarna skattade sig i större utsträckning mer bekväma än patienterna på 

mottagningarna.  

 

Resultatdiskussion      
Syftet med studien var att undersöka studentmedverkan i vården ur ett patientperspektiv hos 

kvinnor i obstetrisk- och gynekologisk vård. Majoriteten av patienterna som vårdas inom 

obstetrisk- och gynekologisk vård har i tidigare studier visat sig vara positiva till 
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studentmedverkan i vården (Carmody et al., 2011; Hartz & Beal, 2000; Marwan et al., 2012; 

Mavis et al., 2006; Mol et al., 2011; Passaperuma et al., 2008; Sayed-Hassan et al, 2012). En 

tydlig presentation av studenten är något som handeldaren kan påverka, handledarens 

inställning till studenten styr ofta graden av hur delaktig studenten tillåts vara (Mavis et al., 

2006). I denna studie var 71,2 % av patienterna bekväma med att en studerande medverkade 

under vårdbesöket, majoriteten av patienterna, 59,4 %, var bekväma med att en studerande 

utförde vården tillsammans med sin handledare men endast 34,7 % av patienterna var 

bekväma med att studenterna självständigt utförde vården och rådfrågade handledaren vid 

behov. Patienternas grad av bekvämlighet sjönk när studentens deltagande ökade och 

handledarens deltagande minskade. Tidigare forskning visar att 89 % av de vårdbesök då 

studentmedverkan nekats har berott på handledaren åsikt och endast 11 % på grund av att 

patienten själv nekat studenten (van den Einden et al., 2014). Det belyser vikten av 

handledarens betydelse för studentmedverkan i vården. Sayed-Hassan och medarbetare (2012) 

påvisade hur handledarens närvaro var en positiv faktor för patienten i mötet med studenten.  

 

När patienterna känner sig mindre bekväma då studenten utför vården mer självständigt anser 

författarna till denna studie, att det behövs en handledare som kan stötta patienterna och få 

dem att känna sig bekväma i situationen. Tydlig information under vårdbesöket och känslan 

av att bli tillfrågad om studentmedverkan, för att som patient känna sig respekterad och 

lyssnad på är betydande faktor för att öka studentmedverkan. I studiens öppna frågor framgick 

det att patienterna ville bli tillfrågade om studentmedverkan vid vårdbesöket, för att kunna 

känna sig bekväma med situationen. Detta påvisar hur viktigt det är att ge patienten möjlighet 

att bli tillfrågad innan besöket så att de inte känner osäkerhet inför mötet med studenten. Detta 

kan bidra till att skapa nya tillfällen till studentmedverkan. 

 

Det visas i denna studie att de patienter som mött studenter under sina tidigare vårdbesök, två 

eller fler gånger, skattar sig mer positiva och mer bekväma med studentmedverkan än de 

patienter som endast mött studenter en gång eller ingen gång tidigare. Komfortnivån kan 

påverkas av tidigare erfarenheter av studenter och är något som även påvisats i tidigare 

forskning (Hartz & Beal, 2000; Carmody et al., 2011; Mavis et al., 2006). I obstetrisk- och 

gynekologiskvård visar tidigare forskning att studenter i större utsträckning blir nekade att 

delta, särskilt vid intima undersökningar (Chang et al., 2010; Marwan et al., 2012; Mavis et 

al., 2006; Mol, Peelen & Kuyvenhoven, 2011; Passaperuma et al., 2008), därför blir det extra 
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viktigt att ta hänsyn till vissa faktorer för att minska andelen patienter som nekar studenter till 

att delta.  

 

Viktiga faktorer som belysts i denna studies öppna frågor, för att öka studentmedverkan, var 

att studenten tydligt presenterar sig själv, att tydlig information ges om varför studenten är där 

och att bli tillfrågad för att få känna sig mer bekväm i situationen. Dessa faktorer stämmer 

överens med vad tidigare forskning visat (Sayed-Hassan et al., 2012; Hartz & Beal, 2000). 

Det är viktigt att ta hänsyn till dessa faktorer för att förhindra att patienterna känner sig 

förolämpade och ignorerade av vårdaren (Friberg et al., 2009). Denna studie visar att 

patienterna är mer bekväma då handledaren är med studenten, det blir därför viktigt för den 

kommande yrkesprofessionen att vara medveten om hur en vårdrelation ser ut och hur man 

kan påverka den. Allt för att minska lidandet hos patienterna. 

 

I resultatet framkom att patienterna som var bekväma med att en mycket ung student fick 

delta vid vårdbesöket var mer positiva överlag. Dessa patienter ansågs vara mer positivt 

inställda då de själva ansågs bidra till att göra studentens utbildning bättre och upplevde att de 

blev bättre informerade. I enkätens öppna frågor framkom även vikten av studentens 

deltagande och att de får vara med och praktisera det de lärt sig. Detta resultat stöds även i 

tidigare studier där patienterna själva anser att de får vara med och bidra till studentens 

utbildning (Sayed-Hassan et al., 2012) och att studenten är noggrann, tog sig tid med 

patienten och förklarade sjukdomstillståndet för patienten med ett tydligt språk (York, et al., 

1995).  

 

Studentens kön är en betydande faktor när det kommer till studentmedverkan i vården 

(Bäckström & Lantz, 2013; Chang, Odrobina & McIntyre-Seltman, 2010; Marwan, Al-

Saddique, Hassan, Karim, & Al-Saleh, 2012; Mavis et al., 2006; Passaperuma, Higgins, 

Power & Taylor, 2008). Patienterna i denna studie är mer bekväma med en kvinnlig student, 

70,6 %, än med en manlig student, 40,8 %. Resultatet överensstämmer med tidigare forskning 

(Mavis et al., 2006; Chang et al., 2010). Nekandet av manliga studenter kan i obstetrisk- och 

gynekologisk vård tros bero på att en stor del av vården består av intima undersökningar och 

känsliga samtal. Patienterna är kvinnor och det kan vara lättare att identifiera sig med och 

känna sig bekväm med en kvinnlig student. Det blir i denna vård ännu viktigare att tänka på 

patientens integritet och autonomi, då patienten lätt kan känna sig kränkt om den inte blir 

tillfrågad om studentmedverkan. Detta är även viktigt att tänka på för att värna om 
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vårdrelationen mellan patienten och vårdaren (Friberg et al., 2009). Vårdrelationen kan 

påverkas av att en student blir delaktig, hur relationen påverkas beror bland annat på 

studentens kön och ålder. Det kan vara så att en student ännu inte lärt sig vad en vårdrelation 

är, den medvetenheten kan vara något som kommer senare i yrkesprofessionen. Kanske kan 

det vara så att studenten stör i vårdrelationen mellan patient och vårdare och att detta då 

skapar mer lidande för patienten, istället för att hjälpa. Samtycker patienten till 

studentmedverkan kan det kanske skapas en vårdrelation mellan studenten och patienten 

istället för mellan vårdaren och patienten. De fördelar som dykt upp i denna studie om 

studentmedverkan och den glädje patienten känner när studenter deltar kan då gynna 

patienten. Studentmedverkan blir då något positivt och inte något som skadar vårdrelationen 

mellan vårdare och patient.  

 

Studiens resultat kunde påvisa att det fanns skillnader mellan mottagningar och avdelningar 

inom obstetrisk- och gynekologisk vård i hur bekväma patienterna kände sig vid 

studentmedverkan. Patienterna på avdelningarna var mer bekväma i mötet med studenter än 

de på mottagningarna. Detta resultat stöds av en tidigare gjord studie där patienter som vistats 

på sjukhus längre än en vecka var mer positiva till studentmedverkan (York et al., 1995). 

Detta resultat kan bero på att patienter på avdelningar oftast vistas på sjukhuset en längre tid 

än de som vistas på mottagningar, vilket kan leda till att de i större utsträckning möts av en 

student i sin vård. Denna studies resultat visar också att tidigare erfarenhet av 

studentmedverkan ökar den positiva inställningen vilket stödjer resultatet ytterligare.  

 

Metoddiskussion 
Studien genomfördes enligt kvantitativ metod med enkäter. Enkäten var tagen från en tidigare 

gjord studie inom psykiatrin (Bäckström & Lantz, 2013), men frågorna ändrades för att 

anpassas till vald vårdinstans. Fördelen var att enkäten tidigare använts i en kanadensisk 

studie (Passaperuma et al., 2008) då inom samma tema, att den översatts och använts i en 

studie inom svensk psykiatrisk vård och var beprövad.  

 

Ett svarsdeltagande på över 100 enkäter förväntades, därför bestod enkäten till största del av 

slutna frågor och avslutades med två öppna frågor. Efter ett övervägande av fördelar och 

nackdelar med öppna frågor valde författarna att behålla dessa. Slutna frågor  är  lättare  och  

mindre  tidskrävande  att  analysera  än  öppna  frågor. För att få ett bredare och mer nyanserat 
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svar är öppna frågor bra att ha med då faktorer bakom patienternas åsikter kan belysas. (Polit 

& Beck, 2009) 

 

Enkäten bestod av ett blad med frågor på både framsida och baksida, detta alternativ valdes 

för att vara kostands- och tidseffektivt och öka svarsdeltagandet. Patienterna fick då också 

snabbt en överblick av enkätens omfattning och tidsåtgång, detta tros ha ökat 

svarsdeltagandet. En nackdel med enkäten var utformningen då vissa patienter inte fyllt i 

baksidan, en tydligare hänvisning till baksidan på enkätens framsida hade behövts. En annan 

möjlig orsak till att vissa patienter inte fyllt i baksidan kan också vara att de inte orkade fylla i 

fler frågor.  

 

En faktor som kan ha påverkat svarsdeltagandet var att det inte kunde kontrolleras om alla 

patienter som besökt kvinnodivisionen under insamlingsperioden blivit tillfrågade att delta i 

studien. Den begränsade tidsperioden på två veckor kan ha påverkat studien både positivt och 

negativt. Positivt var att det var lättare att motivera avdelningarna och mottagningarna att 

genomföra studien då den endast skulle pågå under en kort period. Negativt var att de på vissa 

avdelningar och mottagningar hade svårt att komma igång med studien. För att information 

om studien skulle nå så många i personalgruppen som möjligt försökte författarna närvara på 

avdelningarna och mottagningarna vid flera tillfällen och även informera vid personalmöten 

då tillfälle gavs. En fördel hade varit att ha en specifik kontaktperson på varje avdelning och 

mottagning, detta var inte möjligt att genomföra under denna studie.  

    

Enligt CODEX (Uppsala, 2014) anses denna enkät vara anonym. Enkäten ger information om 

syftet med studien, vilka som var studieansvariga och att deltagandet sker frivilligt (Bilaga 1). 

En ifylld och inlämnad enkät sågs som ett samtycke till att delta i studien. Ingen enskild 

patient kan spåras tillbaka till en specifik person därför anser författarna att patientens 

integritet och anonymitet är säkrad.  

   

Studien fokuserade på patientperspektivet, hur patienterna skattade sin bekvämlighet med 

studentmedverkan. Patienternas åsikter kan användas till att utforma studentmedverkan på 

bästa sätt. Denna studies resultat kommer kunna bidra till en ökad positiv attityd till 

studentmedverkan hos både handledare och personal. I sin yrkesprofession som sjuksköterska 

handleder man ofta studenter, att ta del av resultatet från denna studie kan öka förståelsen för 
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hur patienten känner sig då en student medverkar i vården. För att kunna förbättra patientens 

upplevelse behöver sjuksköterskan känna till de faktorer som påverkar patienten. 

 

För att uppnå en hög reliabilitet, tillförlitlighet, behöver mätningarna vara korrekt gjorda. 

Enkäten utformades med korta påståenden och ett enkelt språk användes för att minska risken 

för missuppfattningar hos patienterna. Detta gjordes för att öka reliabiliteten (Thurén, 1991). 

För att författarna inte skulle påverka resultatet delades enkäterna ut av personalen på 

avdelningarna och mottagningarna, eller togs av patienten själv ur en mapp liggandes 

tillgängligt i väntrummen. Avdelningarna och mottagningarna fick alla samma material och 

information att tillgå. Validitet innebär att det undersökta ämnet var det man syftade till att 

undersöka och inget annat. Enkäten är välbeprövad sedan innan då den är använd både på 

engelska (Passaperuma et al., 2008) och svenska (Bäck & Lantz, 2013) innan den användes i 

denna studie. Innehållsvaliditeten skulle kunna bedömas som god då de öppna frågorna gav 

utrymme för patienterna att ge en mer tydlig bild av hur de upplevde studentmedverkan. 

   

Slutsats 
Majoriteten av patienterna känner sig bekväma med studentmedverkan inom obstetrisk- och 

gynekologisk vård, däremot så sjunker graden av bekvämlighet då vården den studerande 

utför självständigt ökar. Patienterna som tidigare mött studenter vid sina vårdbesök och även 

de som är bekväma med en mycket ung student var mer positivt inställda till 

studentmedverkan. Fler patienter känner sig mer bekväma med kvinnliga studenter än med 

manliga studenter. Patienterna på avdelningarna är i större utsträckning mer bekväma med 

studentmedverkan än patienterna på mottagningarna. En viktig faktor för patienterna är att bli 

tillfrågade om studentmedverkan innan besöket och inte inför studenten.  
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