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SAMMANFATTNING 

 

Syfte: Syftet var att utforska hur patienter upplever den omvårdnad som ges av 

sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning. 

Metod: I studien användes en deskriptiv design med kvalitativ ansats. Åtta semistrukturerade 

intervjuer med patienter som vårdades på sjukhus i Mellansverige analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier; upplevelse av bemötande, upplevelse av 

trygghet, utveckling av klinisk färdighet och kommunikativ förmåga. Patienterna hade 

generellt en positiv upplevelse av att få omvårdnad av sjuksköterskestudenter på 

vårdavdelningen. Särskilt det tillmötesgående och alerta bemötandet från 

sjuksköterskestudenterna uppskattades och den positiva upplevelsen stärkte interaktionen 

mellan parterna. Patienterna upplevde det som naturligt att sjuksköterskestudenterna var på 

vårdavdelningen för att utveckla klinisk färdighet och detta framgick oavsett hur utvecklad 

interaktionen mellan parterna var. Den kommunikativa förmågan hos studenterna var central 

för hur patienterna upplevde omvårdnaden. Travelbees interaktionsteori, vilken utgör studiens 

teoretiska referensram, betonar vikten av god kommunikation där den kommunikativa 

förmågan hos sjuksköterskestudenten för interaktionsprocessen framåt.  

Slutsats: I denna studie var patienters upplevelse generellt positiv till att få omvårdnad av 

sjuksköterskestudenter. Ökad kunskap om hur patienter upplever att vårdas av 

sjuksköterskestudenter kan bidra till att studenten i större utsträckning kan fokusera på det 

som patienten upplever som viktigt. En stärkt interaktion mellan student och patient medför 

ökade förutsättningar för studenten och handledaren att se patientens individuella behov.  

Nyckelord: kommunikation, sjuksköterskestudent, patient, verksamhetsförlagd utbildning 

 

 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Aim: The aim was to explore how patients experience care provided by student nurses during 

clinical practice. 

Methods: A descriptive design with qualitative approach was used. Data consisted of eight 

semi-structured interviews with patients that were treated in a hospital in the middle of 

Sweden. Qualitative content analysis was used for analysis.  

Results: The analyses resulted in four categories; experience of nurse-patient relationship, 

experience of trust, clinical practice development and communication skills. In general 

patients demonstrated positive experiences to receiving care provided by nursing students. In 

particular, patients appreciated the positive and alert attitude from the students and 

experienced that the positive atmosphere strengthened the interaction between patient and 

student. Patients believed it was natural for the students to take active part in the care in order 

to develop their clinical skills, regardless if the interaction between the parts was experienced 

as positive or not. The communicative skill of the students appeared as central for how the 

patients experienced the care. This thesis is built on Travelbees theory of interaction, which 

stresses the importance of good communication, where the communicative skill of the student 

nurse is seen as a tool in order to bring the interaction process forward.  

Conclusion: In this study, patients’ experiences to care provided by student nurses are in 

general positive and the students’ positive attitude is the main reason for this. Knowledge 

about how patients experience care provided by students, could help student nurses to focus 

on what the patient experience as important.  A strengthened interaction between the student 

and the patient, may result in increased possibilities for the student nurse and the supervisor to 

focus on the patient´s individual needs.    

Keywords: communication, student nurse, patient, clinical practice 
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INTRODUKTION 

I Sverige regleras sjukvården av bl.a. hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) där det 

tydligt framgår hur sjukvården ska bedrivas. Sjukvården vilar på begrepp som trygghet och 

respekt för patienten. I 2 § beskrivs vidare att vården ska tillgodose patientens 

självbestämmande och integritet och det är också av stor vikt att kontakten mellan 

sjukvårdspersonal och patienten främjas. För att kunna tillämpa lagen och kunna tillgodose 

patientens unika behov behöver sjuksköterskan ha kunskap och förståelse för centrala begrepp 

inom omvårdnad, så som delaktighet, självbestämmande och integritet (Nyström, 2009). 

Patienter som vårdas på sjukhus kan vara i en utsatt situation under vårdtiden. Det är viktigt 

att sjuksköterskan är medveten om patientens utsatthet och hur detta kan påverka den vård 

som ges. Ett sätt för att minimera patientens utsatthet i vården är enligt Eldh (2009) att låta 

patienten vara delaktig i den vård som ges. Då patienten har tydlig information om sin 

sjukdom och vet vilka behandlingsalternativ som finns, underlättas patientdelaktigheten och 

självbestämmandet ökar. Att vården ska planeras och genomföras i samråd med patienten 

regleras även i lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531). 

Detta betonas vidare av Svensk sjuksköterskeförening (2014) där vikten av en humanistisk 

människosyn beskrivs som grunden i all omvårdnad och som ger förutsättningar för en bättre 

maktbalans mellan sjuksköterska och patient. Om sjuksköterskan har kunskap om detta kan 

interaktionen mellan patient och sjuksköterska stärkas. Svensk sjuksköterskeförening 

beskriver även mötet mellan patient och sjuksköterska som ett tillfälle att stärka relationen 

mellan parterna. För att uppnå detta måste sjuksköterskan vara medveten om att mötet sker 

för att patienten är i behov av vård och att patienten befinner sig i en beroendeställning under 

vårdtiden. En förutsättning för att ge god omvårdnad är att sjuksköterskan har teoretisk 

kunskap, praktiska färdigheter samt arbetar med patienten i centrum.  

Oavsett vilken kunskaps- och erfarenhetsnivå sjuksköterskan befinner sig på är det 

betydelsefullt att sjuksköterskan arbetar med patienten i centrum och utformar vården efter 

dennes behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Detta gäller även för 

sjuksköterskestudenter, med stöd av handledande sjuksköterska, som genomför 

verksamhetsförlagd utbildning (Uppsala universitet, 2008).  
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Verksamhetsförlagd utbildning 

Sjuksköterskeutbildningen internationellt och nationellt 

Inom Europeiska unionen följer högre utbildningar gemensamma riktlinjer som har tagits 

fram och regleras i Bolognadeklarationen. Målet med Bolognadeklarationen är att skapa en 

gemensam plattform där de övergripande målen är att underlätta rörelse och anställning 

mellan länder och att stärka utbildningsklimatet i Europa (Bologna process – european higher 

education area, 2014). Även sjuksköterskeutbildningarna, för de länder som följer 

Bolognadeklarationen, regleras av dessa gemensamma riktlinjer. För att ytterligare få en 

enhetlighet i sjuksköterskeutbildningarna i Europa finns ett gemensamt EES-avtal framtaget 

(European Economic Space). I avtalet finns beskrivet vilka kriterier utbildningarna behöver 

följa för att nå gemensam standard och för att examinera sjuksköterskor med likvärdig 

kvalitet. Exempel på gemensamma kriterier är kunskaper inom etik, allmänna principer för 

hälso- och sjukvård samt kunskap i anatomi och fysiologi. Vidare ska sjukskötestudenter 

erhålla klinisk erfarenhet, med handledning från yrkesutbildad personal, under utbildningen. 

Denna kliniska erfarenhet, med fokus på omvårdnad, sker huvudsakligen genom 

verksamhetsförlagd utbildning, VFU (Uppsala universitet, 2013). Enligt Bolognadekarationen 

(2015) ska lärandemål definieras för varje enskild kurs. På så sätt säkerställs att studenterna 

får en gemensam teoretisk och praktisk kunskap, i form av VFU, inom ett ämne. 

I Sverige ingår moment i form av VFU inom områden där studenten förväntas vara 

yrkesverksam efter avslutad universitets- och högskoleutbildning. Detta gäller även den 

svenska akademiska sjuksköterskeutbildningen där VFU ingår och utgör en central del. Syftet 

med VFU är att studenten praktiskt ska träna sjuksköterskans yrkesroll på ett professionellt 

sätt. I detta ingår att tillämpa teoretiska kunskaper och utveckla den empatiska förmågan i 

klinisk verksamhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2010; Uppsala universitet, 2013). Detta 

sätt att inhämta kunskap är lämpligt i en sjuksköterskeutbildning för att uppfylla de krav som 

högskolelagen ställer, där det b.la. framgår att studenten i det blivande yrket ska kunna 

använda inlärd kunskap, hantera komplexa situationer och arbeta självständigt (SFS, 

1992:1434). I Sverige finns olika lärandemodeller för utformning av VFU. Exempelvis 

tillämpas en modell vid Ersta Sköndals högskola, Karolinska Institutet, Röda Korsets 

högskola och Sophiahemmets högskola där tre pedagogiska perspektiv är i centrum. Dessa är 

studentcentrerat lärande, personcentrerat lärande och interprofessionellt förhållningssätt. 

Genom att ha fokus på dessa begrepp främjas möjligheten att utveckla en professionell 

kompetens i yrket (Stockholms läns landsting, 2014). Hur stor del som utgör VFU inom 
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utbildningsprogram i Sverige varierar mellan olika lärosäten. Som exempel består ca 30 % av 

utbildningen av VFU vid Uppsala universitet (2015) och vid Sophiahemmets högskola (2015) 

utgör VFU 32 % av utbildningen. Vilka moment som ingår i VFU kan vara olika beskrivna i 

utbildningsplanerna för sjuksköterskeutbildningarna i landet, vilket leder till att det är oklart 

hur stor del av programmen som utgörs av VFU. Vid Uppsala universitet ingår t.ex. 

tvärprofessionella simuleringsövningar inom tiden för VFU (Uppsala universitet, 2015) 

medan denna typ av övning ej beskrivs för sjuksköterskeutbildningen vid Umeå universitet 

(2012).  

Sjuksköterskestudent, patient och VFU 

Mötet som sker mellan patienten och sjuksköterskestudenten ska hålla en god kvalité och 

studenten måste under VFU ges möjlighet till utveckling mot sin framtida yrkesroll. Dessa två 

intressen måste förenas för att omvårdnaden av patienten här och nu säkerställs, samtidigt 

som VFU bidrar till att sjuksköterskestudenten får god kompetens i sitt framtida yrke 

(Uppsala universitet, 2008). 

Patienter är generellt positiva till att träffa studenter inom sjukvården. En studie (Hallin, 

Henriksson, Dahlén & Kiessling, 2011) belyser patienters inställning till att ha kontakt med 

studenter från olika professioner under sin vårdtid. Patienterna vårdades på en ortopedisk 

avdelning där studenter från läkar-, sjuksköterske- fysioterapeut- och 

arbetsterapeutprogrammen hade det övergripande ansvaret för vården. Resultatet från studien 

visar att patienterna som får vård av studenterna uttrycker en högre grad av medverkan i sin 

egen vård och patienternas hemsituation beaktades på ett mer tillfredsställande sätt än i 

kontrollgruppen. Vidare visar en studie att patienter inom psykiatrisk vård är positivt inställda 

till att möta studenter under sin vårdtid. De intervjuade patienterna framhåller värdet av att 

studenter är med i vården under studietiden och att det är viktigt att studenten utvecklar den 

empatiska förmågan, likväl som den teoretiska kunskapen. Den positiva känslan bygger på 

faktorer som att patienterna i förväg får kännedom om att studenterna skulle närvara i 

patientkontakten samt att studenterna presenterade sig på ett tydligt sätt. Dessutom förstärktes 

den positiva inställningen av att patienten själv kunde styra över om studenten skulle 

medverka i vården samt i vilka situationer det var lämpligt (Öster, Bäckström, Lantz & 

Ramklint, 2015). Vidare visar en internationell studie av Mukumbang och Adejumo (2014) att 

patienter upplever omvårdnaden som ges av sjuksköterskestudenter som positiv. Även här 

belyses att patienterna uppskattar studenternas trevliga bemötande och engagemang för att 
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hjälpa, samt att den omvårdnad som ges är av hög kvalitet. Detta kan skapa ett mervärde för 

patienten i form av högre grad av delaktighet i omvårdnaden. Vidare anger patienter att deras 

återkoppling till studenterna vid mötet kan vara värdefullt för studenternas lärande (Morgan & 

Sanggaran 1997). Även negativa aspekter kan ses i mötet mellan sjuksköterskestudent och 

patient där brister i studenternas bemötande och attityder gentemot patienter samt brist på 

kunskap i medicintekniska moment har framkommit. Som en konsekvens av de negativa 

upplevelserna kunde en brist i förtroende till sjuksköterskestudenterna uppstå (Mukumbang & 

Adejumo 2014). 

Den relation som utvecklas mellan patient och sjuksköterskestudent kan enligt en studie 

utförd av Suikkala och Leino-Kilpi (2005) yttra sig på tre olika sätt. Där beskrivs hur 

relationen kan vara mekanisk, auktoritär eller underlättande. Den mekaniska relationen 

kännetecknas av att sjuksköterskestudenten i första hand fokuserar på dess egen inlärning och 

att arbeta efter dagliga rutiner. Interaktionen med patienten prioriteras inte och kan vara 

obefintlig. Vid den auktoritära relationen agerar studenten utifrån vad denne anser är bäst för 

patienten och trots att patienten kan tala för sig tas ingen vidare hänsyn till patientens 

medbestämmande i omvårdnaden. Interaktionen dem emellan sker utifrån patientens behov 

och kommunikationen har en informell karaktär. Slutligen presenteras den underlättande 

relationen där kännetecken är att relationen mellan patient och student bygger på ett samspel 

mellan parterna där bådas intressen tas i beaktande. Grundläggande är begrepp som 

samarbete, respekt, delaktighet och empati och omvårdnaden utgår från patientens behov och 

förväntningar. Den återkoppling som patienten ger till studenten fungerar som vägledning för 

studenten i omvårdnadsarbetet.  

Även studenter upplever ett mervärde i att möta och vårda patienter under sin utbildning. 

Hallin, Kiessling, Waldner och Henrikssons (2009) studie visar att studenter från läkar- 

sjuksköterske- fysioterapeut- och arbetsterapeutprogrammen upplever en ökad kompetens när 

dessa yrkeskategorier samverkar i den kliniska verksamheten. Då studenter från fler 

professioner samverkat har förståelsen för de övrigas arbetsområden ökat och 

samarbetsförmågan stärkts. När det gäller sjuksköterskestudenters syn på VFU visar studien 

av Sharif och Masoumi (2005) att det förekommer en oro för att inte ha tillräcklig kunskap 

och rädsla för att göra fel under VFU. Däremot är studenternas åsikt att VFU är nödvändig för 

att utveckla kunskaperna i den kliniska miljön. 
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Kommunikation mellan sjuksköterskestudent och patient 

En god kommunikativ förmåga hos sjuksköterskan är ett verktyg för att kunna ge bra hjälp 

och stöd till patienten i dess omvårdnad. Genom god kommunikation med patienten 

minimeras riskerna för feltolkningar och missförstånd, vilket kan ses som en kvalitetssäkring 

av omvårdnaden (Eide & Eide, 2009). Dessutom kan god kommunikation identifiera 

patientens sinnesstämning likväl som kroppsliga symtom. Genom att ställa frågor till 

patienten som rör båda delarna är det lättare att få en helhetsbild över patientens situation. Om 

både patientens emotionella och fysiska behov identifieras kan det bidra till en bättre hälsa 

hos patienten (Stewart, 1995). 

För att åstadkomma ett bra möte mellan patient och sjuksköterskestudent är det viktigt att 

skapa en god atmosfär och en ömsesidig relation där båda parter är delaktiga. Studentens 

lärande hänger samman med hur delaktig och engagerad patienten är i den egna 

omvårdnaden. Om patienten är delaktig och om det finns en god kommunikation mellan dem 

skapas förutsättningar för att patienten får en ökad chans till förbättrad upplevelse av 

omvårdnaden (Manninen, Welin Henriksson, Scheja & Silén, 2014). Vidare underlättar en 

delaktig patient sjuksköterskestudentens inställning till VFU då studenten kan uppleva en 

känsla av oro och nervositet. Detta grundar sig i en oro i att dess kliniska kunskaper inte ska 

räcka till och för en rädsla att göra fel (Sharif & Masoumi, 2005).  

Den återkoppling som patienten ger till sjuksköterskestudenten i omvårdnadsmötet upplevs 

som stärkande för båda parter. Det ses även som en del av den lärandeprocess som en student 

genomgår under sin utbildningstid (Morgan & Sanggaran 1997). Den relation som skapas 

mellan patient och student grundar sig i hur kommunikationen mellan de båda ter sig. 

Avgörande för om relationen blir lärande beror på huruvida patienten är aktiv och delaktig i 

samarbetet. Oavsett om patienten är passiv i dialogen och samspelet dem emellan, har 

patienten ändå en förståelse och acceptans för att studenten behöver öva och utföra 

omvårdnad och är villig att delta i detta (Manninen, Welin Henriksson, Scheja & Silén 2014).  

De slutsatser som dragits i ovanstående studier harmonierar med det resonemang som 

beskrivs av Svensk sjuksköterskeförening (2014) där patientens självbestämmande och 

integritet betonas. Om detta tillgodoses blir patienten delaktig i sin omvårdnad och 

förutsättningar finns för att en ömsesidig relation, på lika villkor, utvecklas. 
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Teoretisk referensram 

Detta examensarbete bygger på en interaktionsteori utformad av Joyce Travelbee. 

Interaktionsteorier fokuserar på att interaktionen mellan patient och sjuksköterska är 

grundläggande för omvårdnad (Kristoffersen, Nortvendt & Skaug, 2006). Travelbee verkade i 

huvudsak i USA och 1966 gavs Interpersonal Aspects in Nursing ut för första gången. Teorin 

utvecklades då Travelbee upplevde det som beskrivs som en avhumanisering inom hälso- och 

sjukvården i samband med andra världskrigets slut (Travelbee, 2011).   

I verket beskrivs relationen mellan patient och sjuksköterska som en interaktionsprocess som 

kallas human-to-human relationships, i denna studie kallad människa-till-människarelation. 

Med detta avser Travelbee de gemensamma erfarenheter och upplevelser som sjuksköterska 

och patient delar under en vårdtid. Vidare poängteras att erfarenheterna och upplevelserna ska 

vara positiva för båda parter. Det viktigaste i människa-till-människarelationen är att 

individens, familjens eller samhällets vårdbehov blir tillgodosett. För att detta ska vara möjligt 

krävs b.la. god kommunikativ förmåga, god självkännedom och empati hos sjuksköterskan.  

Travelbee (2011) ifrågasätter begreppen ”sjuksköterska” och ”patient” då hon menar att dessa 

begrepp kategoriserar grupperna och det individuella hos varje människa lätt förbises. Hon 

poängterar att varje patient och sjuksköterska är unik och dessa individuella egenskaper måste 

beaktas vid all kontakt.  

Målen med interaktionsprocessen är att sjuksköterskan ska lära känna patienten som en 

individ, identifiera dess omvårdnadsbehov och slutligen uppfylla dem. Omvårdnadsbehoven 

är individuella och förändras över tid varför denna interaktion bör vara ständigt pågående. 

Vissa förutsättningar behöver finnas för att kunna nå dessa mål:  

 Insikt i vad som ska uppnås i interaktionen. En människa-till-människarelation 

behöver utvecklas för att kunna nå omvårdnadsmålen. 

 Insikt i varför omvårdnadsmålen ska uppfyllas. 

 Insikt i hur sjuksköterska och patient kan kommunicera och samarbeta för att nå 

omvårdnadsmålen. 

God kommunikation är således ett verktyg för att nå interaktionsprocessens mål, men 

kommunikation är inte ett mål i sig (Travelbee, 2011). 
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Kommunikation, menar Travelbee (2011), är det viktigaste verktyget för att utveckla 

människa-till-människarelationen. Kommunikation mellan patient och sjuksköterska sker 

kontinuerligt i mötet. När sjuksköterskan kommer in i salen startar en kommunikativ process 

som iakttas av patienten, likväl som sjuksköterskan kan läsa in vad patienten förmedlar. 

Denna icke verbala kommunikation är lika viktig som den verbala för att utveckla människa-

till-människarelationen. Genom att se de icke verbala signaler som patienten ger och 

samtidigt vara lyhörd för vad patienten säger, får sjuksköterskan viktig kunskap om 

omvårdnadsbehovet hos patienten. En viktig förutsättning för att nå omvårdnadsmålen för 

patienten är således att det finns en god kommunikation mellan parterna.  

Utvecklingen av människa-till-människarelationen sker i olika faser, med kommunikationen 

som verktyg. Relationen påbörjas vid det inledande mötet mellan patient och sjuksköterska. 

Båda parter iakttar, reflekterar och får ett första intryck av varandra. Som sjuksköterska måste 

varje patient ses som en egen individ som har specifika behov. Efter det inledande mötet 

utvecklas relationen till en mer unik kontakt där patientens och sjuksköterskans personliga 

egenskaper genomsyrar mötet. Bådas personlighet och identitet blir mer synlig och 

sjuksköterskan ser lättare patienten som en unik individ. Rollerna som ”patient” och 

”sjuksköterska” suddas gradvis ut. När detta stadie har nåtts, och en identitet har skapats 

mellan dem, övergår processen till att utveckla en empatisk känsla för patienten. Empati är en 

viktig egenskap hos sjuksköterskan för att kunna förstå och se den unika patienten och 

därefter kunna utforma omvårdnaden utifrån behoven. Den empati som sjuksköterskan känner 

för patienten utvecklas vidare och uttrycker sig sedan som sympati för patienten. I denna fas 

blir kontakten mellan patient och sjuksköterska djupare och viljan att stödja patienten på ett 

personligare sätt blir tydligare. Till slut har en relation som bygger på ömsesidig förståelse 

och kontakt utvecklats. Denna relation grundar sig på de tidigare fyra faserna. Resulterat blir 

en genuin och tillitsfull kontakt där både patient och sjuksköterska finner meningsfullhet i 

mötet (Travelbee, 2011; Eide & Eide, 2009).    

Problemformulering 

Patienter som vårdas på sjukhus befinner sig i beroendeställning i förhållande till 

sjukvårdspersonalen och omvårdnaden kan komma att skötas av sjuksköterskestudenter. Som 

sjuksköterskestudent är VFU en central del i utbildningen och en viktig källa till klinisk 

erfarenhet. Begränsad forskning finns kring hur patienter upplever omvårdnaden som utförs 

av studenter och därför är det viktigt att vidare utforska området. 
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Syfte 

Syftet är att utforska hur patienter upplever den omvårdnad som ges av sjuksköterskestudenter 

under VFU.  

Frågeställning  

 Hur upplever patienter den omvårdnad som ges av sjuksköterskestudenter under VFU? 
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METOD 

Design  

En deskriptiv kvalitativ metod användes, i form av en intervjustudie (Danielson, 2012). De 

insamlade intervjuerna har analyserats med hjälp av en metod för kvalitativ innehållsanalys 

utformad av Graneheim och Lundman (2004).   

Urval  

Lämplighetsurval användes som urvalsprocess för intervjuerna (Danielson, 2012). 

Inklusionskriterier var att patienten vårdades på två medicinavdelningar på ett mindre sjukhus 

i Mellansverige där det fanns sjuksköterskestudenter placerade under sin VFU, oavsett termin 

i utbildningen. Inkluderade patienter var över 18 år och svensktalande. Vidare hade patienten 

haft en tät kontakt med studenten i omvårdnaden innan intervjun genomfördes. Patienten 

bedömdes vara fullt orienterad vilket definierades som RLS 1, enligt Wikströms (2012) 

definition. Bedömningen gjordes tillsammans med handledande sjuksköterska innan 

intervjuerna påbörjades.   

Datainsamlingsmetod  

Semistrukturerade intervjufrågor användes vid datainsamlingen. Frågorna (bilaga 1) 

granskades noggrant innan intervjuerna påbörjades för att värdera om de passade syftet samt 

att kontrollera att de inte kunde feltolkas. Exempel på frågor som ställdes var att patienten 

fick beskriva en situation där denne vart i kontakt med sjuksköterskestudenter samt hur 

patienten upplevde den omvårdnad som studenter gett. Beroende på erhållet svar 

uppmuntrades patienten att utveckla eller förklara resonemanget vidare. Innan intervjuerna 

skedde på avdelningarna genomfördes en provintervju på en person som inte var patient på en 

av de berörda avdelningarna men som uppfyllde urvalet för studien. Denna intervju visade att 

utformat frågeformulär fungerade väl utifrån formulerat syfte.  

Totalt genomfördes åtta intervjuer och dessa skedde i avskildhet. Intervjuerna spelades in med 

mobiltelefon. Den första intervjun genomfördes av båda författarna för att kontrollera att 

intervjun fortskred som planerat. Vid denna intervju var en av författarna ledande medan den 

andra agerade som observatör. Därefter utfördes intervjuerna självständigt, med stöd av 

frågeformuläret. 



10 

 

Vid intervjuerna användes privat klädsel för att skapa en så neutral och jämlik situation 

mellan författarna och informanterna som möjligt. Namnskyltar användes för att förtydliga 

författarnas identitet. 

Tillvägagångssätt  

Avdelningarnas chef kontaktades via e-post och telefon med förfrågan om att genomföra 

intervjuerna på avdelningarna. Projektplanen bifogades i e-posten för att tydligt visa studiens 

syfte och hur intervjuerna skulle gå till. Godkännande erhölls från verksamhetschefen via e-

post. Därefter hölls kontakten med utbildningsansvarig sjuksköterska på avdelningen. I 

samråd bestämdes att lämplig tidpunkt för intervjuerna var på eftermiddagen när 

morgonrutinerna och rond var avklarade. Vidare säkerställdes att det fanns 

sjuksköterskestudenter på avdelningen som hade tät patientkontakt. Vid tidpunkten för 

intervjuerna fanns studenter från termin tre, Uppsala universitet, på avdelningen som hade 

ansvar för en så kallad studentsal. Detta innebar att sjuksköterskestudenterna hade det 

övergripande ansvaret för patienterna på salen och deras omvårdnad. Därmed fanns en tät 

kontakt mellan studenter och patienter.   

Vid intervjutillfällena informerade utbildningssjuksköterskan vilka patienter som bäst 

uppfyllde inklusionskriterierna för studien. Författarna presenterade sig för de utvalda 

patienterna vid deras sängplats och informerade muntligt om syftet med studien och att de 

lämpade sig väl för medverkan. Om patienterna gav ett första samtycke fortsatte samtalet i ett 

avskilt rum, om patienten inte redan hade enkelsal, där utförligare information gavs via 

följebrevet (bilaga 2). I följebrevet framgick bl.a. att medverkan i studien var helt frivillig och 

konfidentiell och patienterna tog ställning till om intervjuerna skulle påbörjas eller ej. Av de 

patienter som initialt tackade ja till medverkan slutfördes samtliga intervjuer och intervjuerna 

tog i snitt 15 minuter.  

Totalt intervjuades åtta patienter som uppfyllde urvalskriterierna för studien. Två patienter 

tackade nej till medverkan vid första förfrågan, med motiveringarna att det inte fanns någon 

positiv attityd till sjuksköterskestudenter och ett bristande intresse av att bli intervjuad. Åldern 

på informanterna varierade från 60 år till 86 år, varav fyra var kvinnor och fyra var män.  

Etiska överväganden  

Intervjuerna skedde efter inhämtat godkännande från verksamhetschefen. Informanterna 

informerades enskilt om att medverkan i studien var frivillig och att ett medgivande skulle ges 
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innan intervjuerna kunde påbörjas. Vidare kunde medverkan när som helst avbrytas under 

påbörjad intervju. Deltagandet var konfidentiellt och detta säkerställdes genom att namn och 

personnummer ej anges i studien, identiteten känner endast författarna till. Efter 

transkribering av intervjuerna har det inspelade materialet raderats. Skriftligt material från 

intervjuerna kommer att förvaras i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204).  

Författarna bedömde att de etiska riskerna med deltagande i studien var låg. Frågorna ansågs 

vara av sådan allmän karaktär att vidare etiskt övervägande ej var aktuellt. Risken för att 

patienten skulle uppleva obehag och känna sig utlämnad i intervjusituationen beaktades 

genom att ta hänsyn till patientens integritet. Vidare kunde intervjusituationen upplevas som 

positiv då den intervjuade fick tillfälle att prata och framföra sin åsikt.  

Bearbetning och analys  

Intervjumaterialet analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys med induktiv ansats. De inspelade intervjuerna skrevs ut ordagrant, 

transkriberades, och lästes noga igenom av författarna. Vidare analyserades materialet där 

likheter i intervjuerna, med relevans för studiens syfte, identifierades. Därefter delades 

materialet upp i meningsbärande och kondenserade enheter. Slutligen bröts det ytterligare ned 

i kod, subkategori och kategori. Kategorierna presenteras var och en i studiens resultat. 

Tabell 1. Exempel på dataanalys  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod  Subkategori  Kategori  

”jag gillar de här 

tjejerna 

(studenterna). De 

är gulliga och 

rara och dom 

pratar…” 

Upplevelse av 

trevlig kontakt 

Uppskattar 

trevligt 

bemötande 

Positivt 

bemötande 

Upplevelse av 

bemötande  

”…och de 

(studenterna) 

måste ju få lära 

sig. Det STÖR 

inte mig alls, 

tvärtom” 

Positivt inställd 

till studenters 

möjlighet till att 

öva 

Tillfälle för 

studenterna att 

öva 

Möjlighet till 

att utveckla 

klinisk 

färdighet 

Utveckling av 

klinisk 

färdighet  
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RESULTAT 

Analysen resulterade i fyra kategorier: Upplevelse av bemötande, Upplevelse av trygghet, 

Utveckling av klinisk färdighet samt Kommunikativ förmåga. 

Upplevelse av bemötande 

Under intervjuerna framgick att informanterna upplevde mötet med sjuksköterskestudenterna 

huvudsakligen positivt. I merparten av intervjuerna uttrycktes studenterna som 

tillmötesgående och alerta och orden ”glada och pigga” användes flera gånger. Känslan som 

informanterna uttryckte kring det positiva bemötandet grundlades av att studenterna hade 

presenterat sig som sjuksköterskestudenter på ett klart och tydligt sätt vid första mötet. 

Informanterna var väl införstådda med att det var studenter som skulle utföra omvårdnaden. 

En informant beskrev hur studenten kom in och presenterade sig vid första mötet och 

informanten uppskattade särskilt studentens lugn och tydlighet där bemötandet upplevdes som 

värdigt. Känslan av det goda bemötandet vid första mötet fanns kvar under den fortsatta 

omvårdnaden som sjuksköterskestudenten gav, och informanten hade en förståelse för att 

studenten ej hade samma kunskap som en legitimerad sjuksköterska. Det trevliga bemötandet 

skapade en bra förutsättning för det fortsatta omvårdnadsarbetet. Vidare uppskattades att 

sjuksköterskestudenterna fanns i vårdmiljön och informanterna uttryckte tacksamhet kring de 

personer som vill utbilda sig till sjuksköterskor. 

Hur interaktionen mellan informanterna och sjuksköterskestudenterna upplevdes varierade där 

några informanter gav exempel på hur den hade utvecklats, medan andra inte uttryckte detta 

på något tydligt sätt. De informanter som var delaktiga i sin omvårdnad och upplevde ett gott 

bemötande från studenten, uttryckte en stark interaktion och detta beskrevs som möten där 

studenterna var lyhörda för informanternas önskningar och behov. Där interaktionen 

uttrycktes mindre tydlig låg framförallt fokus hos informanterna på att få omvårdnadsarbetet 

utfört och det tycktes inte finnas något större intresse att utveckla interaktionen. Bemötandet 

från studenten upplevdes dock fortfarande som positivt.  

Vidare beskrev en informant att denne uppskattade på det sätt som samtalet skedde mellan 

sjuksköterskestudenten, handledaren och informanten. Informanten upplevde en delaktighet i 

den omvårdnad som utfördes. När studenten och handledaren hade samtal vid informantens 

säng i undervisningssyfte, fick informanten känsla av att vara närvarande i studentens 

kunskapsutveckling. Sjuksköterskestudenterna upplevdes ha informanterna i centrum för 

omvårdnaden.  
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”de (sjuksköterskestudenterna) försöker… de försöker… de är duktiga… de tar det lugnt och 

tänker till… frågar om det är bra och så där. Annars vet man ju inte…” 

 – informant 1 

Upplevelse av trygghet  

Informanterna uttryckte en upplevelse av trygghet vid mötet med sjuksköterskestudenterna 

och detta grundade sig i det lugn som studenterna förmedlade i omvårdnadssituationen. Även 

studenternas eftertänksamhet uppskattades där de arbetade lugnt och metodiskt utan att ge 

intryck av att vara osäkra eller stressade. Vidare förstärktes upplevelsen av trygghet då 

informanterna uppskattade studenternas närvaro på vårdavdelningen och det upplevdes att det 

fanns fler personal som gav uppmärksamhet. Att studenterna kom in på salen enbart för att 

fråga hur informanterna hade det, resulterade i en positiv känsla. Vidare uppskattades det stöd 

som sjuksköterskestudenten fick av handledaren, framförallt i de medicintekniska momenten. 

Då handledaren fanns i bakgrunden kände sig informanterna mer trygga med att studenterna 

utförde dessa uppgifter.  

En informant reflekterade över att sjuksköterskestudenten inte direkt hade svar på en fråga 

och studenten var tydlig med att berätta detta. Därefter tog studenten reda på svaret och 

återkopplade till informanten. Denna eftertänksamhet hos studenten uppskattades då 

informanten fick ett svar som denne kunde lita på och känna trygghet i.  

”och så har jag många frågor… och de brukar jag få svar på. Det är ju tryggt”  

– informant 3 

Utveckling av klinisk färdighet 

Samtliga informanter uttryckte på något sätt vikten av att sjuksköterskestudenter får öva de 

kliniska kunskaperna i en verklig vårdmiljö. Det betonades att studenter inte enbart kan 

studera teoretiskt för att få kunskap, utan klinisk erfarenhet är nödvändig. Att få omvårdnad 

av sjuksköterskestudenter var inget som besvärade informanterna utan något som till viss del 

uppfattades som en naturlig del av omvårdnaden på avdelningen. Informanterna uttryckte inte 

någon förvåning över att studenter gav omvårdnad utan det uppfattades som normalt och 

förväntat. Det fanns en känsla av delaktighet i studenternas utveckling och denna delaktighet 

upplevdes som positiv. Även där informanterna inte hade något direkt intresse för att bidra till 

studenternas kunskapsutveckling fanns ändå en förståelse för att studenten behövde klinisk 
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övning för att skapa erfarenhet. En informant uppgav att trots att blodprovstagning upplevdes 

som obehagligt att genomföra, godkändes sjuksköterskestudenten att utföra detta. 

Informantens uppfattning var att det måste ges tillfälle att öva på momenten för att få vidare 

klinisk erfarenhet.  

I de fall där informanterna fick frågan om hur de hanterade, eller skulle hantera, en situation 

där de inte kände sig bekväma med att få omvårdnad eller medicintekniskt moment utfört av 

en sjuksköterskestudent skulle informanterna säga ifrån. Istället skulle informanterna be om 

att en erfaren sjuksköterska skulle utföra uppgifterna.  

”jag tycker att det är jättebra (med sjuksköterskestudenter på sjukhus), hur ska de annars 

kunna lära sig! De måste ju ha någon att arbeta med. Inte bara läsa i böcker, för det blir inte 

bra”  

 – informant 8  

Kommunikativ förmåga 

Kommunikationen med sjuksköterskestudenterna upplevdes som väl fungerande och 

informanterna poängterade att den lugna framtoningen hos studenterna uppskattades. Genom 

att tala lugnt upplevde informanterna att studenterna tog sig tid och lyssnade på dem och 

språket som användes var lätt att förstå. Den uppmärksamhet informanterna fick upplevdes 

som en möjlighet att utveckla sina tankar och känslor och den goda kommunikationen bidrog 

till att informanterna kände sig sedda av studenterna.   

”hon var inte som andra ungdomar som… dom går på som en kulspruta när dom pratar 

utan… hon talade lugnt och sansat och tydligt… så är det. Det uppskattar jag”  

– informant 6 
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DISKUSSION 

Informanternas upplevelse av den omvårdnad som sjuksköterskestudenterna gav under 

verksamhetsförlagd utbildning var likartade, där gemensamma drag kunde urskiljas. Dessa 

likheter bildar tillsammans en helhet där faktorer samspelar och påverkar varandra. 

Resultatet från studien visade att informanternas inställning till att få omvårdnad av 

sjuksköterskestudenter generellt var positiv, vilket även kan ses i tidigare studier (Hallin, 

Henriksson, Dahlén & Kiessling, 2011; Öster, Bäckström, Lantz & Ramklint, 2015). Att det 

fanns sjuksköterskestudenter på avdelningen uppfattades som en naturlig del i den blivande 

sjuksköterskans utbildning och något som inte ifrågasattes. Vidare fanns en bred uppskattning 

till studenternas närvaro, då informanterna kände trygghet i att det fanns mer personal på 

avdelningen samt att bemötandet från studenterna upplevdes som positivt. Dessutom 

upplevdes sjuksköterskestudenterna ta sig tid för informanterna vilket resulterade i en 

upplevelse av att vara i centrum för omvårdnaden. 

Resultatdiskussion  

Upplevelse av bemötande  

I enlighet med Svensk sjuksköterskeförenings (2014) humanistiska människosyn upplevdes 

informanterna vara i centrum för den omvårdnad som sjuksköterskestudenterna gav. Detta 

bidrog till att kontakten dem emellan stärktes. Genom att studenterna hade informanten i 

centrum skapades möjligheter till en jämn maktbalans och en bra grund för god omvårdnad 

lades. Informanterna beskrev att vissa omvårdnadsåtgärder möjligen tog längre tid än när en 

legitimerad sjuksköterska utförde dem men detta upplevdes inte som negativt, utan snarare 

förstärktes intrycket av att informanten var i centrum. Denna känsla av att vara i centrum, 

trots att omvårdnaden tog längre tid, kan vara värdefull att veta för sjuksköterskestudenten då 

de kan känna en oro för att göra fel under VFU (Sharif & Masoumi, 2005). Oron för att göra 

fel torde minska om vetskap fanns om att eftertänksamhet i omvårdnadsarbetet uppskattas av 

patienterna.   

Vidare uppskattades särskilt sjuksköterskestudenternas positiva attityd av informanterna, 

vilket genomsyrade hela vårdtiden och upplevelsen av bemötandet. Liknande resultat kan ses 

i tidigare studier (Mukumbang & Adejumo, 2014) där trevligt bemötande uppskattas av 

patienterna och även kan skapa ett mervärde i form av högre grad av delaktighet i 

omvårdnaden. Resultatet i föreliggande studie visade att eventuella kunskapsluckor hos 
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sjuksköterskestudenterna upplevdes mindre viktiga hos informanterna, då det positiva 

bemötandet vägde upp detta. Vidare framgick att det sätt som studenten presenterande sig för 

informanten vid första mötet, uppfattades som klar och tydlig. Detta, tillsammans med 

studentens positiva framtoning, lade en god grund för den vidare kontakten under vårdtiden. 

Vikten av en god och genomtänkt första presentation betonas även i studien av Öster och 

medarbetare (2015). Genom att sjuksköterskestudenterna har vetskap om att patienter 

uppskattar ett gott bemötande framför fulländade kliniska kunskaper kan studenter med fördel 

fokusera på bemötandet och interaktionen med patienten för att tillgodose patienters 

individuella behov. 

I de fall där informanterna gav uttryck för att uppskatta bemötandet från 

sjuksköterskestudenten ses en ökad interaktion mellan informant och student. Dessa 

informanter beskrev samspelet mellan dem och studenterna på ett mer utvecklat sätt och 

upplevde även mer delaktighet i omvårdnaden. De informanter som inte utvecklade 

resonemanget på liknande sätt uttryckte fortfarande att bemötandet från studenterna var gott 

men gav inte uttryck för något vidare samarbete i den omvårdnad som studenterna gav. I detta 

resonemang ses likheter med Suikkala och Leino-Kilpis (2005) studie som visar att hur stark 

interaktionen mellan patient och sjuksköterskestudent är, beror på hur relationen utvecklas 

mellan parterna och där grundfaktorer är respekt för varandras behov och att hänsyn tas till 

båda parters intressen. 

Oberoende av hur interaktionen fungerar mellan patient och sjuksköterskestudent måste 

studenten ha grundläggande kunskaper i begrepp som delaktighet, självbestämmande och 

integritet (Nyström, 2009). Oavsett om patienten ger uttryck för att uppleva en interaktion 

med studenten, ska studenten sträva efter att få en interaktion med patienten. Däremot grundar 

sig omvårdnaden alltid på patientens unika behov, med patienten i centrum, och är inte 

avgörande om en interaktion har uppnåtts eller ej. Detta bör beaktas i de situationer där 

patienten endast ger uttryck för att få omvårdnaden utförd och ger signaler av att inte vilja 

utveckla en interaktion.   

Upplevelse av trygghet  

Den upplevelse av trygghet som informanterna uttryckte gentemot sjuksköterskestudenterna 

grundlades i det positiva bemötandet samt den goda kommunikativa förmågan som 

informanterna upplevde hos studenterna. I bemötandet uppfattades studenternas lugn som en 

bidragande faktor till känsla av trygghet. Genom att studenterna uppträdde lugnt i 
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omvårdnadssituationen utvecklades en tilltro till deras kunskap. Detta kan jämföras med 

Mukumbang och Adejumos (2014) studie som visar att brist i teoretisk kunskap kan leda till 

minskat förtroende för studenterna.  

Informanterna uttryckte även en känsla av trygghet i sjuksköterskestudenternas närvaro på så 

sätt att det fanns mer personal på avdelningen. Det uppskattades att studenterna kom in till 

salen regelbundet med syfte att fråga hur informanten mådde, vilket stärkte känslan av att vara 

sedd. Detta genererade ett mervärde för informanterna, vilket bör tas hänsyn till under VFU. 

Då informanterna beskrev en positiv upplevelse av denna typ av kontakt, kan det vara viktigt 

att uppmuntra sjuksköterskestudenter till detta. Resonemanget stämmer väl överens med 

Svensk sjuksköterskeförenings (2014) syn på att arbeta med patienten i centrum i 

omvårdnadsarbetet. Dessutom inhämtas värdefull information kontinuerligt kring patientens 

tillstånd vid denna korta kontakt.  

Vidare uppskattade informanterna det sätt som sjuksköterskestudenterna besvarade frågor på. 

I de situationer där studenterna kunde svara på den ställda frågan fick informanten ett svar 

direkt. Om studenterna däremot inte kunde svara, var studenterna tydliga med detta och bad 

om att få återkomma med ett korrekt svar. Detta förfarande stärkte informanternas tilltro till 

sjuksköterskestudenternas självkännedom. Genom att studenten bad om att få återkomma 

visade denne insikt i sin kunskap. En patient kan inte antas förvänta sig ett snabbt svar, utan 

ett korrekt svar. I Sharif och Masoumis (2005) studie framgår att sjuksköterskestudenter 

upplever en bristande kunskap samt är rädda för att göra fel under VFU. Resultatet från denna 

studie visar att för att undvika denna typ av misstag kontrolleras information innan den 

vidarebefordras till patienten. På så sätt uppnås en trygghetskänsla både hos patienten, som 

upplever att svaret som erhålls går att lita på, samt hos studenten som känner trygghet i det 

svar som ges. 

Utveckling av klinisk färdighet 

Resultatet i föreliggande studie var enhälligt vad gäller sjuksköterskestudenternas möjlighet 

till att få öva klinisk färdighet i verksamheten. Samtliga informanter uppfattade studenter som 

en naturlig del i omvårdnaden och det gavs även uttryck för att informanter fann det 

meningsfullt att vara en del i studentens utveckling. Detta fenomen lyfts även fram i Morgan 

och Sanggarans (1997) studie där patienter upplever sig bidra till sjuksköterskestudentens 

inlärning på ett positivt sätt. I föreliggande studie var informanternas upplevelse av 

delaktighet och positiva inverkan i studenternas kliniska utveckling sammanhängande med 
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hur interaktionen mellan dem hade utvecklats. Där en stark interaktion mellan parterna 

beskrevs fanns även ett större intresse att medverka till sjuksköterskestudenternas fortsatta 

utveckling. Informanternas välvilja till att stimulera till studentens lärande kan anses grundas i 

det positiva bemötande och känsla av trygghet som informanterna beskrivit vid 

intervjutillfällena.  

Även där informanterna inte gav en bild av att vara intresserade av sjuksköterskestudenternas 

utveckling fanns ändå en acceptans för att medverka i studenternas omvårdnadsarbete. Detta 

fenomen styrks i studien av Manninen et al. (2014) där oavsett om en relation mellan patient 

och student har utvecklats och patienten är delaktig i omvårdnaden, finns en förståelse och 

acceptans från patienterna att studenterna behöver träna och utföra olika omvårdnadsåtgärder. 

Resultatet i föreliggande studie visade att även när informanterna var passiva i studenternas 

lärandeprocess upplevdes det ändå som en självklarhet att studenterna måste få öva inför sin 

framtida yrkesroll. Om studenterna har kännedom om att patienter ser dem som en naturlig 

del på avdelningen kan studenterna möjligen uppleva mindre oro i samband med t.ex. 

medicintekniska moment. Detta torde medföra ett bättre samspel mellan patient och 

sjuksköterskestudent. 

Kommunikativ förmåga 

Vid all patientkontakt är sjuksköterskestudenternas kommunikativa förmåga en central del. 

Om inte kommunikationen mellan informanterna och studenterna hade fungerat väl hade 

troligen inte informanterna upplevt ett trevligt bemötande eller trygghet och studenten hade 

inte haft samma möjlighet att utveckla den kliniska färdigheten.  

Kommunikationen var central genom hela mötet på vårdavdelningen med början när 

sjuksköterskestudenten presenterade sig för informanten. Studentens kommunikativa förmåga 

var en faktor för hur interaktionen mellan parterna utvecklades och därefter växte relationen 

mellan informant och sjuksköterskestudent, som skapade möjlighet till att utveckla en 

trygghetskänsla hos informanten. Som Eide och Eide (2009) betonar är den kommunikativa 

förmågan likt ett verktyg för att ge patienten individanpassad omvårdnad. Vidare minskas 

risken för missförstånd om en god kommunikation finns mellan parterna. I denna studie 

framgick att informanterna upplevde sjuksköterskestudenternas kommunikation som saklig 

och lätt att förstå och detta uppskattades av informanterna. För att underlätta att skapa 

förtroende hos patienter är det viktigt att studenterna tänker på, och förstår vikten av att ha en 

lugn och trygg framtoning.  
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Informanternas respons på studenternas kommunikativa förmåga visade att informanterna 

uppskattade studenternas lugna sätt att tala samt att ett enkelt språk användes. Vikten av 

denna grundläggande kommunikation bör betonas då det enkla språket kan vara det som 

värdesätts mest hos patienten. Genom att sjuksköterskestudenten arbetar med patienten i 

centrum och ser och lyssnar på denne, skapas en miljö som ger förutsättningar för en god och 

enkel kommunikation där patientens omvårdnadsbehov lättare kan identifieras. Paralleller till 

detta resonemang kan dras till tidigare studier där det framgår att kommunikation mellan 

patient och student är grundläggande för hur relationen dem emellan utvecklas. En god 

kommunikation och delaktighet är faktorer som påverkar hur patienten upplever den 

omvårdnad som ges (Manninen et al., 2014). 

Verksamhetsförlagd utbildning ur Travelbees perspektiv 

Travelbees (2011) interaktionsteori bygger på interaktionen mellan patient och sjuksköterska, 

vilken är grundläggande för omvårdnaden som ges. Detta ses även i föreliggande studie där 

det tydligt framkom att informanterna uppskattade den goda kontakten som utvecklades med 

sjuksköterskestudenterna.  

Upplevelse av bemötande  

I Travelbees människa-till-människarelation beskrivs att patient och sjuksköterskestudent 

under vårdtiden delar erfarenheter och upplevelser som stärker interaktionen mellan dem. 

Utvecklingen sker gradvis i faser och börjar redan vid det första mötet mellan patient och 

student. Dessutom kan endast människa-till-människarelationen utvecklas om både patient 

och sjuksköterskestudent upplever de gemensamma erfarenheterna och upplevelserna som 

positiva (Travelbee, 2011).  Resultat i föreliggande studie visar att informanterna upplevde 

första kontakten med sjuksköterskestudenterna som positiv då studenterna presenterande sig 

på ett tydligt sätt. Vidare uppskattades studenternas glada och trevliga framtoning. Då det 

första mötet upplevdes som positivt mellan parterna skapades goda förutsättningar för att 

vidare utveckla människa-till-människarelationen.  

Upplevelse av trygghet och utveckling av klinisk färdighet 

Den andra fasen i Travelbees (2011) människa-till-människarelation tydliggör individernas 

identitet och rollerna som patient och sjuksköterska suddas gradvis ut. Denna utveckling i 

människa-till-människarelationen noterades inte i resultatet, vilket antas bero på utformningen 

av frågeformuläret. Vidare sågs en utveckling av interaktionen mellan student och patient, 

som dock inte följde Travelbees faser på ett tydligt sätt. Där kunde urskiljas att informanterna 
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uttryckte en känsla av trygghet i den omvårdnad som gavs och även sjuksköterskestudentens 

utveckling av kliniska färdigheter på vårdavdelningen sågs som en naturlig företeelse hos 

informanterna. Denna upplevelse av trygghet och acceptans för klinisk utveckling, tros inte ha 

uppkommit om det inte skett en interaktion mellan informanterna och 

sjuksköterskestudenterna.  

Kommunikativ förmåga 

För att utveckla människa-till-människarelationen är det viktigaste verktyget kommunikation. 

Kommunikation är centralt i alla möten och är den faktor som påverkar interaktionen mest 

(Travelbee, 2011). Informanternas upplevelse av sjuksköterskestudenternas kommunikativa 

förmåga uppfattades som positiv då känslor som trygghet och bra bemötande fanns hos 

informanterna. Om inte en god kommunikation upplevts hade inte heller människa-till-

människarelationen förmodas utvecklats. Kommunikationen är ett grundläggande sätt att 

stärka interaktionen mellan patient och student och är avgörande för om en utveckling och 

trygghet skapas. 

Utifrån resultatet från studien är det svårt att på ett tydligt sätt se om interaktionen mellan 

sjuksköterskestudent och patient har utvecklats i enlighet med Travelbees faser. Anledningen 

till detta kan troligen förklaras av frågornas utformning. Däremot anses interaktionen ha 

stärkts mellan parterna under vårdtiden då informanterna uppgav att de uppskattade den 

omvårdnad som sjuksköterskestudenterna gav och upplevde mötet som positivt. Studenternas 

närvaro på vårdavdelningen sågs som en naturlig del i omvårdnadsarbetet och informanterna 

upplevde delaktighet i studenternas kunskapsutveckling. Resultaten från föreliggande studie 

stödjer på så sätt en utveckling i människa-till-människarelationen, enligt Travelbees teori. 

Kliniska implikationer 

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, förekommer inom fler utbildningsprogram inom hälso- 

och sjukvård och patienter kan mötas av olika studentkategorier under vårdtiden. Resultatet i 

föreliggande studie visar att majoriteten av patienterna är positiva till sjuksköterskestudenters 

medverkan i omvårdnadsarbetet och detta grundas på god upplevelse av bemötande och 

trygghet, utveckling av klinisk färdighet och kommunikativ förmåga. Ur ett 

samhällsperspektiv kan detta bidra till ökat fokus på patienters upplevelse av omvårdnad, från 

hälso- och sjukvården i stort, då föreliggande studie synliggör detta. Genom förståelse för hur 

patienter upplever omvårdnadssituationen kan patienters ställning stärkas på individnivå, och 

dennes delaktighet i omvårdnaden kan öka. Även sjuksköterskors handledning till studenter 
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kan stärkas om det finns mer kunskap kring patienters upplevelse, som i förlängningen kan 

bidra till utveckling av VFU. Då sjuksköterskestudenter har vetskap om att patienter är 

positivt inställda till studenters medverkan i omvårdnadsarbetet kan studenterna bli tryggare i 

sin roll och fokusera på kontakten med patienten. På så sätt skapas förutsättningar för att 

bättre anpassa omvårdnaden till patientens unika behov. 

Metoddiskussion  

Studiens syfte var att undersöka hur patienter på en vårdavdelning upplever den omvårdnad 

som sjuksköterskestudenter ger under VFU. En kvalitativ metod (Danielsson, 2012) lämpar 

sig för detta syfte och åtta stycken kvalitativa intervjuer genomfördes. I intervjusituationen 

fanns möjlighet för informanterna att sätta ord på sina åsikter och känslor i ämnet.  

Totalt tillfrågades tio patienter på avdelningarna om deltagande i studien, varav två tackade 

nej till medverkan vid den första förfrågan. Motiveringen till de nekande svaren var brist på 

intresse av att delta i en studie samt att en patient uttryckte negativa upplevelser kring 

sjuksköterskestudenters omvårdnad. I denna studie hade framförallt den senare patientens 

upplevelser varit intressanta då det troligen hade bidragit på ett värdefullt sätt till resultatet.  

På de två vårdavdelningarna genomfördes åtta intervjuer. Den första intervjun genomfördes 

gemensamt för att få en enad bild av hur informanterna svarade samt för att se hur 

frågeformuläret fungerade på en verklig patient. Därefter skedde intervjuerna enskilt av 

författarna, med täta avstämningar för att se hur intervjuerna fortlöpte. Efter åtta intervjuer 

upplevdes en viss mättnad och fyllighet i svaren, varför något nytt datum för vidare intervjuer 

ej bestämdes. Det kan ses som en svaghet att endast åtta intervjuer har genomförts men de 

relativt få intervjuerna kompenseras genom att insamlad data uppfattades som rik.  

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon, vilket informanterna informerades 

om innan intervjuerna började. En förändring upplevdes i informanternas sätt att uttrycka sig 

när inspelningen påbörjades. Vid det inledande samtalet med informanterna var stämningen 

mer lättsam och en frispråkighet upplevdes. När intervjun startade blev informanterna mer 

tystlåtna och svarade på frågorna med mer kortfattade svar. För att kompensera för detta 

användes följdfrågor för att uppmuntra informanterna att utveckla resonemanget. På grund av 

oerfarenhet vid intervjusituationen kan följdfrågorna ha ställts som ledande frågor, vilket kan 

ha påverkat informanternas svar. Dessutom upplevdes svårigheter i att få informanterna att 

utveckla sina svar och berätta mer om upplevelserna kring omvårdnaden från en student. 
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Frågeformuläret bedömdes besvara syftet och detta bekräftades även vid den provintervju 

som genomfördes. 

Informanterna var födda på 20- till 50-talet och detta kan ha bidragit till likheterna i den 

upplevda omvårdnaden. Den tystlåtenhet som uppfattades i samband med inspelningen av 

intervjuerna kan hänga samman med åldern på informanterna. Yngre personer skulle möjligen 

kunna ha en mer positiv och accepterad inställning till att bli inspelade med mobiltelefon. 

I föreliggande studie valdes informanterna ut med hjälp av utbildningsansvarig sjuksköterska 

på vårdavdelningarna samt uppfyllde inklusionskriterierna. Således skedde inte urvalet 

slumpmässigt och antalet genomförda intervjuer var relativt få, vilket kan påverka 

överförbarheten och giltigheten. Trots det begränsade antalet intervjuer fanns en 

samstämmighet med tidigare studiers resultat, varför viss tillförlitlighet bedöms finnas. Med 

detta i beaktande kan föreliggande studies trovärdighet diskuteras. 

Författarna i föreliggande studie bedömdes ej ha någon förförståelse för det studerade ämnet, 

varför detta sannolikt ej har påverkat resultatet. Däremot fanns ett intresse och nyfikenhet för 

att studera ämnet närmare. 
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SLUTSATS  

I denna intervjustudie var patienters upplevelse till att få omvårdnad av 

sjuksköterskestudenter övergripande positiv och främsta anledningen till detta är studenternas 

bemötande, vilket upplevdes som lugnt och tryggt. Denna positiva känsla består hos patienten 

under den fortsatta vårdtiden och är grunden för att vidare utveckla interaktionen mellan 

patient och student. Genom kunskap om hur patienter upplever den omvårdnad som ges kan 

sjuksköterskestudenten i större utsträckning fokusera på det som patienten upplever viktigt. 

Vidare kan handledaren, under VFU, underlätta studentens lärandeprocess. Vid en stärkt 

interaktion mellan parterna finns bättre förutsättning för sjuksköterskestudenten att se 

patientens individuella behov och därefter anpassa omvårdnaden. På så sätt kan den 

professionella rollen utvecklas hos sjuksköterskestudenten. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Frågeformulär  

1. Kön  

 

2. Ålder 

 

3. Har du under vårdtiden på avdelningen haft kontakt med sjuksköterskestudenter? 

 Ja – intervjun fortsätter 

 Nej – intervjun avslutas (uppfyller inte urvalskriteriet) 

 

Fortsättning med ja-svar från fråga 3. 

4. Hur framgick det att det var en sjuksköterskestudent som vårdade dig? 

 

5. Hur upplevde du omvårdnaden som studenterna gav? 

Beroende på svar kan frågan komma att utvecklas, ex ”Hur menar du?”, ”Kan du 

utveckla lite mer?”, ”Kan du ge exempel på vad som var bra eller mindre bra?”. 

 

6. Kan du ge exempel på en situation där du har vart i kontakt med en 

sjuksköterskestudent under vårdtiden? 

 

7. Hur upplevde du just den situationen? 

Ev. följdfråga, ”Vad var det som var bra/mindre bra?”, ”Hade studenten kunnat göra 

något annorlunda för att du skulle ha upplevt situationen på ett annat sätt?”. 

 

8. Har du några andra tankar eller upplevelser som rör omvårdnad utförd av studenter 

under vårdtiden, som inte framkommit tidigare under intervjun? 

Tack för att du medverkade i intervjun! 
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Bilaga 2 

Följebrev 

 

 

Informationsbrev till patient 

    

Vi är två studenter som läser sista terminen på sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala 

Universitet, som nu genomför vårt examensarbete i vårdvetenskap, omfattande 15 

högskolepoäng.  

Härmed tillfrågas om du vill delta i vår studie? 

Syftet med studien är att utforska hur patienter upplever att få omvårdnad utförd av en 

sjuksköterskestudent under sin sjukhusvistelse.  

Informationsinsamlingen sker med hjälp av en intervju i enskildhet som spelas in. Intervjun 

beräknas ta ca 15 minuter att genomföra. Resultatet kommer att sammanställas i ett 

examensarbete som redovisas på ett seminarium.  

Medverkan i intervjun är frivillig och ditt namn är konfidentiellt. Inget svar kommer kunna 

kopplas till dig. Intervjun kan när som helst avbrytas, även när intervjun påbörjats. 

Studien genomför för att öka förståelsen för hur patienter upplever omvårdnaden som ges av 

sjuksköterskestudenter. Detta leder i sin tur till ökad kunskap inom ämnet vilket utvecklar den 

verksamhetsförlagda utbildningen inom sjuksköterskeprogrammet. I förlängningen ger detta 

bättre sjuksköterskor.     
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