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Sammanfattning 

Bakgrund: Sjuksköterskestudenter kan genomföra verksamhetsförlagd utbildning inom 

utbildningsvårdavdelningar. En modell benämns Utvecklande och Lärande Vårdenhet 

(ULVE), där studenter handleds och vårdar i par. Det finns studier som visar att 

modellen stödjer studenters lärande, men det finns få studier om hur patienter upplever 

det att vårdas av studenter i par. Därför är det intressant att undersöka hur patienterna 

ser på att det är två studenter som vårdar dem och hur de upplever den vård de får. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva patienters erfarenheter av att vårdas av 

sjuksköterskestudenter som handleds och vårdar i par. 

Metod: Studien är genomförd med en reflekterande livsvärldsansats grundad i 

fenomenologisk kunskapsteori. Fenomenet i studien är ”Att vårdas av 

sjuksköterskestudenter som vårdar och handleds i par”. Data har samlats in via 

intervjuer av sjutton patienter som vårdats inom ULVE.  

Resultat: Att vårdas av studenter som handleds i par innebär att bli involverad i 

studenternas lärande och att mötas av ansvarstagande och en vilja att vårda och lära.  

Patienterna känner trygghet och är positivt inställda till att vårdas av studentpar. Tilltro 

till att vården ges med stöd av handledning bidrar även till trygghet i vårdsituationen. 

Resultatet beskrivs vidare med innebördselementen: Involverad i lärande och vårdande, 

Att vara i centrum för vård, Tilltro och tillit till vårdens kvalitet och Att få något utöver 

det ”vanliga”.  

Konklusion: Studien visar att patienter som vårdas av studenter som handleds och 

vårdar i par sätts i centrum, blir tagna på allvar och lyssnade till som människor. Det 

visar sig i respektfulla möten som präglas av omtänksamhet, engagemang, närvaro och 

där behov tillgodoses. Studien stödjer att studenter ger god vård när de handleds och 

vårdar  i par. 

 

 

 

 



  
 

ii 

Abstract 
 

Titel Patients experience of receiving care from nursing students 

who gives care and get support in pairs - in Developing 

and Learning Care Units  

Author Annette Strömwall  

Course Independent work, advanced level 4VÅ65E 

Instructor Ulrica Hörberg 

Examiner Judy Chow 

Adress Department of Health and Caring Sciences 

Keywords The patient, Phenomenology, Qualitative research, Care 

Didactics, Nurse Education, Student, Students in pairs, 

Clinical nurse education,  Caring, Dedicated education 

unit.   

 

Abstract 
Background: Nursing students can complete clinical training in educational hospital 

wards. A model called Developing and Learning Care Unit (ULVE), where students 

care and supports in pair. Studies show that the model supports student learning, but 

there are few studies about how patients perceive to be cared for by students in pairs. It 

would be of interest to examine what patient’s experience are, what they think about 

being cared of students who work in pairs and if they believe that they receive good 

care.   

Aim: The aim of this study is to describe how patients’ experience being cared for by 

student nurses who are caring and supervised in pairs.      

Method: The study was conducted with a reflective lifeworld approach based on 

phenomenological epistemology. The phenomenon of the study is ”to be cared for by  

student nurses caring and supports in pairs”. Data was collected through interviews of 

seventeen patients cared for  within ULVE.       

Results: The care of students who are supported in pairs means to become involved in 

student learning and to meet the responsibility and a desire to nurture and learn. Patients 

feel secure and are positive to be looked after by student nurses in pair.  Confidence in 

the healthcare provided under the supervision also contributes to security in the care 

situation. The result is further described with four meaningful elements: Being involved  

in learning and caring, being the center of care,  confidence and trust in the quality of 

care and  getting something out of the ”ordinary”. 

Conclusion: The study showed that patients cared by pairs of students is taken seriously 

and humanly during supervision of nursing clinician and it focuses in a patient centered 

care. This method of pair nursing students care shows respect, thoughtfulness, 

engagement and presence to patients where needs are fulfilled. 
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1 Inledning 
Den här studien avser att undersöka patienters erfarenheter av att vårdas av 

sjuksköterskestudenter som handleds i par. Studien har genomförts på vårdavdelningar 

som tillämpar handledningsmodellen Utvecklande och Lärande Vårdenhet (ULVE). 

Handledningsmodellen ULVE har funnits sedan 2007 och är ett samarbete mellan 

Linnéuniversitetet och Region Kronoberg. Utmärkande för ULVE är att studenterna 

handleds och vårdar i par och att de tillsammans ansvarar för sina patienter (Ahlgren & 

Hörberg, 2015).  Intresset för ämnet har väckts i rollen som huvudhandledare vid 

ULVE, där målet är att studenterna ges förutsättningar för en god klinisk utbildning, 

samtidigt som patienterna inom ULVE får en god vård.  

 

Enligt patientlagen (2014:821) stärker god vård patientens integritet och delaktighet 

inom hälso- och sjukvården. Handledaren har en viktig roll i att stödja studenterna i att 

utveckla en vårdande hållning för att studenterna ska kunna möta patienten i dennes 

livssituation. Det är också viktigt att studenterna försöker förstå vården ur patienternas 

perspektiv och därför har intresset väckts att studera hur patienter upplever det att 

vårdas av sjuksköterskestudenter som handleds och vårdar i par inom ULVE. 

Fortsättningsvis benämns sjuksköterskestudenter främst som studenter. 

 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeutbildningen 

De första svenska sjuksköterskeutbildningarna startade i slutet av 1800-talet och 1958 

gav utbildningen legitimation. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) reglerades 

först 1930 och under 1960-talet halverades VFU:n till att omfatta cirka 24 timmar per 

vecka. Idag är det olika lång VFU vid olika lärosäten (Segesten, 2015). Sedan 2005 

finns en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor som Socialstyrelsen har fastställt 

(Socialstyrelsen, 2005). Under de 3 år som sjuksköterskeutbildningen pågår varvas 

teoretisk utbildning med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Studenterna ska under 

utbildningen lära sig att använda teoretiska kunskaper tillsammans med 

erfarenhetsbaserade kunskaper i klinisk verksamhet med målet att teori och praktik ska 

sammanflätas (Andersson, 2015). Under VFU:n bör det finnas tid för handledning och 

reflektion för att teori och praktik ska kunna knytas ihop (Hatlevik, 2012). Det är viktigt 

att under VFU: n stödja lärandet hos studenterna för att de ska kunna stödja patienterna i 

vårdandet (Ekebergh, 2008). Föreliggande studie handlar om hur patienterna upplever 

det att vårdas av studenter som handleds och vårdar i par under VFU. 

 

2.2 Utbildningsvårdavdelningar (UVA) 
Sedan 1990-talet har det funnits utbildningsvårdavdelningar (UVA) i Australien och de 

startades för att det skulle bli enklare att sammanföra teori och klinisk verksamhet 

(Edgecombe & Bowden, 2013). UVA finns idag bland annat i Nya Zealand, USA, 

Canada och Sverige. I Sverige finns det UVA vid flera lärosäten (Eskilsson, 2016).  

Utbildningsavdelningar är uppbyggda på att det finns tid för handledning och att 

studenterna ansvarar för patienters vård samt att studenterna lär av varandra (Silén, 

Bolander Laksov, 2013). Det finns två olika sorters utbildningsvårdavdelningar (UVA), 

både tvärprofessionella och utbildningsvårdavdelningar för sjusköterskestudenter. Vid 

de tvärprofessionella utbildningsvårdavdelningarna lär sig studenterna att vårda i team 
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och teamen består då av studenter från olika yrken (Lidskog, Löfmark & Ahlström, 

2009). Det kan t.ex. vara sjuksköterske-, undersköterske-, sjukgymnast- och 

läkarstudenter. På UVA för sjuksköterskestudenter är det endast den yrkeskategorin 

som är studenter, övriga är ordinarie personal (Eskilsson, 2016).  

 

Miljön på en UVA beskrivs som lärorik och utvecklande för studenterna p.g.a. att det 

finns struktur för samarbetet mellan klinik och lärosäte (Budgen & Gamroth, 2008). 

Utbildningsvårdavdelningar som är teoretiskt grundade i livsvärldsdidaktik har 

beskrivits av Ekebergh (2013), Andersson (2015) och Eskilsson (2016). Grundbulten i 

livsvärldsdidaktiken är reflektion och att stödja och skapa förutsättningar för reflektion 

samt att stödja studenterna i att utveckla en reflekterande och vårdande hållning 

(Ekebergh 2009a). 

 

2.3 Utvecklande och lärande vårdenhet (ULVE) 
Utvecklande och lärande vårdenhet (ULVE) är en modell som bygger på att studenter 

handleds i par. Livsvärldsdidaktiken så som den har utvecklats av Ekebergh (2007, 

2009a, b, c) utgör teoretisk grund inom ULVE, där livsvärlden ses som grunden för allt 

lärande. Ekebergh (2001) visar i sin avhandling att sjuksköterskestudenter har svårt att 

förena teori och praktik, vilket beskrivs som en ”kunskapsklump” som studenterna hade 

svårt att använda i praktisk handling. Resultaten låg som grund för Reflektion-  och 

Didaktikprojektet (REDI-projektet), vars syfte var att glappet mellan teori och klinisk 

utbildning skulle minska (Ekebergh, 2009a). Resultatet från lärares och handledares 

perspektiv i REDI-projektet visar att handledningen gav stora fördelar när det gällde att 

införliva vårdvetenskapen i den kliniska omvårdnaden (Berglund, Sjögren & Ekebergh, 

2012).  

 

Utifrån REDI-projektets resultat utvecklades 2007 i samarbete mellan Växjö universitet 

och Landstinget Kronoberg en ny handledningsmodell som kallas Utvecklande och 

Lärande Vårdenhet (ULVE) och den är förlagd till verksamhetsförlagd utbildning. 

ULVE har som främsta syfte att skapa en lärandemiljö som underlättar integreringen av 

teori och praktik och verksamheten permanentades 2010. ULVE finns inom somatisk, 

psykiatrisk och kommunal vård i Kronobergs län (Ahlgren & Hörberg, 2015).  

 

Det utmärkande för ULVE är att studenterna handleds och vårdar i par och de ansvarar 

tillsammans för ett antal patienter under VFU. Det är viktigt att handledaren intar en 

reflekterande hållning i handledningen, vilket innebär att handledaren håller sig i 

bakgrunden och finns till hands när studenterna behöver stöd. Senare delen av VFU har 

studenterna ansvar för egna patienter, men reflekterar tillsammans och samarbetar i 

paret (Ahlgren & Hörberg, 2015; Hörberg, Carlsson, Holst, Andersson, Eskilsson & 

Ekebergh, 2014). Grundidén bygger på reflektion och dess betydelse för lärande och att 

handledaren utgår från studenternas livsvärld i stöd och handledning. Det görs för att 

stödja studenterna i att inta ett livsvärldsperspektiv och en reflekterande hållning i mötet 

med patienterna (Ekebergh, 2009b). Det innebär att studenterna handleds i att inta ett 

patientperspektiv i vårdandet, där varje patients livsvärld är unik (Hörberg m.fl., 2014). 

 

Genom ett reflekterande förhållningssätt lär sig studenterna att stödja patienten i dennes 

situation (Berglund & Ekebergh, 2015). I ULVE handleds studenter som har kommit 

olika långt i sin utbildning, det är en student från termin 4 och en student från termin 6 

som handleds och vårdar tillsammans (Ahlgren & Hörberg, 2015). Studenterna 

handleds av de bashandledare som ansvarar för studenternas patienter och det är 
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huvudhandledaren på avdelningen som står för kontinuiteten i handledningen 

(Ekebergh, 2009a). 

 

2.4 Livsvärldsdidaktik 
Livsvärldsdidaktiken så som den har utvecklats av Ekebergh (2007, 2009a, b, c) utgör 

teoretisk grund inom ULVE, där livsvärlden ses som grunden för allt lärande. 

Livsvärldsdidaktiken har teoretiskt sin utgångspunkt i fenomenologisk filosofi främst i 

Hussels’ livsvärldsteori och intentionalitetsteori och i Merleau-Ponty’s beskrivning av 

levd kropp, intersubjektivitet och en sammanflätat värld (Ekebergh, 2009a). Dessutom 

har livsvärldsdidaktiken en tydlig förankring i vårdvetenskap på livsvärldsteoretisk 

grund (Dahlberg & Segesten, 2010). Grundbulten i livsvärldsdidaktiken är reflektion 

och att stödja och skapa förutsättningar för reflektion samt att stödja studenterna i att 

utveckla en reflekterande och vårdande hållning. Det som krävs för att stödja lärande är 

att se till såväl studentens som patientens livsvärld. Det vill säga vilken slags erfarenhet 

och förståelse som studenten och patienten har. Det kräver att den teoretiska och 

praktiska kunskapen sammanfogas till en helhet, för att studenterna ska kunna lära sig 

att se patientens värld och kunna lära sig vårda (Ekebergh, 2009a; Ekebergh, 2015). 

 

Det är viktigt att såväl handledare som studenter är medvetna om sin förförståelse, 

vilket kräver att reflektion sker där den egna förståelsen problematiseras (Ekebergh, 

2015). Hörberg, Ozolins och Ekebergh (2011) belyser vikten av att 

sjuksköterskestudenter kan omsätta teoretiska kunskaper i praktiken. Detta kräver en 

gynnsam lärandemiljö och att stödja studenterna i att inta ett livsvärldsperspektiv i 

mötet med patienter.  

 

2.5 Handledning vid verksamhetsförlagd utbildning  
Handledarna spelar en viktig roll inom ULVE och det är viktigt att VFU sker i den 

patientnära vården, då det är lättare för studenter att förstå teorin i förhållande till 

omvårdnaden av patienten (Braine & Parnell, 2011). Brammer (2006) visar i sin studie 

att handledarna bör vara väl förberedda i handledning av studenter, eftersom det kan 

bidra till att den verksamhetsförlagda utbildningen blir en bra lärande miljö för 

studenterna. Petersson (2010) anser att utmaningen för handledaren är att möta 

studenten i dennes förståelse av patientens situation och att de gemensamt reflekterar 

över patienten med stöd av vårdvetenskapliga begrepp såsom t.ex. lidande, 

välbefinnande och vårdande. Det här görs för att stödja studenten i att se patienten ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv och därmed inspirera studenten till att utveckla vården för 

just den patienten.  

 

Eskilsson (2016) visar att handledning av studenter bidrar till egen utveckling, genom 

att man som handledare lär sig nya saker genom att stödja studenternas lärande. Det är 

dock en utmaning för handledare att pendla mellan närhet och distans för att finnas till 

hands, ta ansvar men ändå inte ta över (Eskilsson, Hörberg, Ekebergh, Lindberg & 

Carlsson, 2015a). När vårdandet sker via studenterna minskar närheten till patienten 

samtidigt som patientansvaret finns kvar och gemenskapen blir istället med studenterna 

(Eskilsson, 2016). 

 

Handledare känner ofta stort ansvar för att studenterna ska utvecklas i positiv riktning 

under VFU:n och det är enligt Wilkes (2006) handledarens vägledning som på sikt 

bidrar till utveckling mot sjuksköterskeyrket. Anderssons (2015) visar i en studie ur 
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handledares perspektiv inom psykiatrisk kontext att det inte alltid är enkelt att vara 

handledare, eftersom sjuksköterskeyrket ibland kräver prioriteringar där studenterna får 

komma i andra hand. Det kan till exempel bero på patienters akuta försämringar då 

handledare behöver prioritera patienternas hälsa och vårdandet. När handledarna 

däremot lyckas förena vårdandet av patienter med studenters lärande främjar det såväl 

vård- som lärandemiljön. Precis som Gjems (1997) beskriver måste handledningen ske 

vid det aktuella inlärningstillfället. Handledaren ska inte lösa problemet åt studenterna 

utan istället stödja dem i att förstå problemet och i att hitta en lösning. 

 

Levy-Malmberg och Hilli (2014) har undersökt hur den teoretiska kunskapen på ett bra 

sätt kan sammanföras med den kliniska kunskapen under studenternas 

verksamhetsförlagda utbildning. Resultatet visade att reflektion var viktig för att 

studenterna skulle fundera över sina handlingar de utfört runt patienten. När handledare 

och studenter utgick från patienten i reflektionen kunde de teoretiska kunskaperna 

sammanföras med de kliniska på ett naturligt sätt. Den sammanlänkningen mellan teori 

och praktik eftersträvas även i ULVE (Ekebergh, 2009a). 

 

2.6 Forskning ur studenters perspektiv med fokus på att vårda 
patienter  
Happel, Pinikhana och Roper (2002) beskriver att studenterna är positivt inställda till att 

vårda patienter för att kunna lära sig praktiska delar av sjuksköterskeyrket. Däremot är 

studenterna tveksamma till om vårdandet av patienterna ökar deras teoretiska 

kunskaper. Eskilsson, Hörberg, Ekebergh och Carlsson (2014) visar att studenterna på 

en UVA upplever en trygg lärande miljö, vilket bidrar till att de vågar ta allt mer ansvar 

och utvecklas till att bli självständiga. Det här sker dels genom regelbunden reflektion 

med handledarna och dels genom att de får feedback på sitt vårdande och att de på så 

vis ökar sina kunskaper. Tack vare positiv respons av såväl handledare som patienter 

motiveras studenterna till att ta sig an nya utmaningar. 

 

Andersson (2015) visar ur studenters perspektiv, att det genom att genomföra VFU på 

en UVA där patienter vårdas inom psykiatrisk vård stimulerar studenter till att lära för 

att kunna möta patienternas behov. Vidare lyfter Andersson (2015) fram att om lärande 

och vårdande ska kunna mötas krävs närvarande handledare som har och tar sig tid för 

studenterna, vilket skapar trygghet hos studenterna. Holst och Hörberg (2012) har 

studerat hur studenters lärande stödjs i mötet med patienten när de handleds i studentpar 

vid ULVE inom psykiatrisk vård. Studien visar att den trygghet som studenterna får av 

varandra bidrar till att de vågar tar mer egna initiativ och att de bli mer självständiga i 

omvårdnaden av patienten.  

 

Holst och Hörberg (2013) har även studerat hur studenternas lärande stödjs när de 

handleds och vårdar i studentpar vid ULVE inom somatisk vård. Resultatet visar att 

paret har betydelse för att studenterna ska känna trygghet när de kommer nya till en 

avdelning.  Studien visar också att ansvaret som studenterna får ta för patienterna gör att 

deras inhämtning av ny kunskap stimuleras positivt. Ansvaret skrämmer ofta 

studenterna inledningsvis, men blir sedan något som sammansvetsar dem när de måste 

lösa olika situationer ihop. Ansvaret ökar studenternas självständighet. 

 

Goldsmith, Stewart och Ferguson (2006) har utvärderat en lärande modell som benämns 

”peer learning” där sjuksköterskestudenter från olika terminer i utbildningen lär kliniska 

färdigheter tillsammans. Studien visar att studenter är positivt inställda till att dela med 
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sig och lära av varandra. Manninen, Welin Henriksson, Scheja och Silén (2014) har 

genomfört en studie där syftet var att undersöka samarbetet mellan student och patient 

med fokus på hur studenterna lär sig på en utbildningsvårdavdelning (UVA). De fann 

att relationen mellan student och patient var avgörande för hur mycket studenterna lärde 

sig. I de fall där studenterna var positiva och framåt i patientvården blev patienterna 

aktiva och bidrog till att studenterna lärde sig mycket. När studenterna var mindre 

engagerade i patienterna blev patienterna mer passiva och då lärde sig studenterna 

mindre. 

 

2.7 Forskning ur patienters perspektiv med fokus på att vårdas av        
studenter  
Det finns förhållandevis lite forskning från patienters perspektiv om hur det är att bli 

vårdade av studenter. Suikkala och Leino-Kilpi (2000) menar att det finns få studier om 

hur patienterna upplever det att vårdas av studenter, men att relationen mellan student 

och patient är viktig. Om relationen blir bra bidrar det till positiva erfarenheter för både 

patient och student. En annan studie av Suikkala och Leino-Kilpi (2005) visar att 

samspelet mellan patient och student leder till fördelar för båda parter. När de lärde 

känna varandra var de måna om att båda skulle vinna på relationen, genom att 

patientens olika behov tillgodosågs på ett individuellt sätt. Studenterna lärde sig mycket 

genom att se till att patienten fick den vård som behövdes. I den forskning som finns 

angående patienter och studenter ses att patienterna gärna deltar i studenternas lärande. 

De ställer gärna upp på att vårdas av studenter för att de vet att studenterna behöver få 

erfarenheter (Stockhausen, 2009). Enligt Mossop och Wilkinsson (2006) trivs patienten 

med den extra uppmärksamhet som de får av studenterna. 

 

Andersson (2015) visar i sin studie på en UVA att patienter och studenter i början 

känner sig osäkra och därför försöker förstå varandra vilket bidrar till en känsla av 

gemenskap. Patienter beskriver att de känner ansvar för att studenterna ska lära sig 

vårda och att de tycker att det är intressant att se hur studenterna utvecklas. Patienterna 

märker även att studenterna vill lära sig nytt, jämfört med ordinarie personal som saknar 

studenternas engagemang och endast är på arbetet för att få ut sin lön. Vidare 

framkommer att patienterna saknar studenterna när de inte är på avdelningen p.g.a. av 

att studenterna är nyfikna och har en positiv inställning till dem. Studenterna har även 

oftast tid för samtal och andra aktiviteter när patienterna önskar det.  

 

Eskilsson, Carlsson, Ekebergh och Hörberg (2015b) har kommit fram till att patienterna 

på en UVA ofta är positivt inställda till att vårdas av studenter för att de ska lära sig 

vårda. Patienterna känner en trygghet i att handledaren finns i bakgrunden. Patienterna 

berättar att de tycker att studenterna verkligen tar sig tid till att lyssna på dem och att de 

ibland gör saker utöver det vanliga, t.ex. att vänta på dem så att de slapp ringa när de var 

klara på toaletten. Men patienterna uttrycker också att de kan känna sig otrygga när 

studenterna får för stort ansvar för dem. 

 

I USA genomförde Austria, Baraki och Doig (2013) en studie med syftet att undersöka 

hur studenter upplevde det att vårda i par och hur patienter upplevde det att vårdas av 

två studenter. I studien framkom att patienterna märkte att studenterna var mindre 

nervösa när de hade stöd av varandra. Patienterna tyckte också att studenterna blev mer 

effektiva och patienterna var positiva till att vårdas av två studenter. Enligt Austria m.fl. 

(2013) kan det i framtiden vara nödvändigt att handledning av studenter sker i par p.g.a. 

bristen på sjuksköterskor. Sammanfattningsvis visar studier att det kan vara både 
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positivt och negativt att som patient vårdas av studenter. Patienten kan känna såväl 

trygghet som otrygghet, men de kan också känna att studenterna ger dem mycket tid. 

Därför är det viktigt att undersöka hur patienterna upplever det att vårdas av två 

studenter samtidigt, som sker inom ULVE. 

 

3 Teoretisk referensram 
 

3.1 Livsvärld  
Livsvärlden är ett centralt begrepp i studien, eftersom patienters upplevelser efterfrågas 

och upplevelserna utgår från patienternas livsvärld. Livsvärlden är den verklighet som 

vi möter varje dag och genom dialog får vi tillgång till andras livsvärld (Bengtsson, 

1999). För att förstå en annan människa kan vi försöka inta ett livsvärldsperspektiv, 

d.v.s. att så långt som det är möjligt försöka förstå den personens livsvärld som vi 

möter. I vårdande sammanhang innebär livsvärldsperspektivet att försöka förstå hur 

patienten förstår sin situation och att möta och vårda patienten på ett sätt som bejakar 

dennes livsvärld (Bengtsson, 1999). 

 

Patients livsvärld består av patientens tankar, känslor, upplevelser och erfarenheter. 

Därför är det viktigt att ta del av patientens egen berättelse och att betrakta patienten 

som den främsta experten på sin egen situation (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Livsvärldsperspektivet kan vara ett stöd i att försöka förstå hur en viss sjukdom 

påverkar en viss persons liv, både de existentiella upplevelserna och hur vardagen 

påverkas (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärldsperspektivet är också grunden för 

lärandet. Hur vi lär oss något grundas i våra erfarenheter och i vårt synsätt, det vill säga 

i vår livsvärld (Ekebergh, 2009a).  

 

3.2 Patientperspektiv 
Fenomenet i studien har sin grund i patientperspektivet i relation till att syftet är att 

undersöka patienters upplevelser. Patientperspektivet har sin teoretiska grund i 

livsvärldsteorin och tydliggör betydelsen av att i vårdandet inta ett patientperspektiv. 

Det innebär att i vårdandet försöka förstå hur vårdandet upplevs av patienten och att 

vårda på ett sådant sätt att det stödjer patientens hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 

2010). Todres, Galvin och Dahlberg (2014) beskriver vikten av att i vårdandet försöka 

nå patientens livsvärld, vilket de uttrycker som ”caring for the insiderness”. Samtidigt 

menar de att det viktigaste inte alltid är att förstå, men att det handlar om att inta ett 

patientperspektiv där man strävar efter att förstå. Patientperspektivet som vårdaren 

försöker att inta är alltså inte detsamma som patientens perspektiv, vilket är patientens 

alldeles eget perspektiv på sitt liv och sin tillvaro.  

 

Arman, Ranheim, Rydelund, Rytterström och Rehnsfeldt (2015) menar att 

patientperspektivet stödjer vårdaren i att utgå ifrån den enskilda patientens upplevelse 

av vad som är hälsa för just denne och att det är olika för olika personer. Ekebergh 

(2011) menar att studenter har stor nytta av sina vårdvetenskapliga kunskaper när de 

skaffar sig en djupare förståelse för patientens situation. Hörberg m.fl. (2011) skriver att 

studenter som vårdar patienter behöver vara medvetna om att det är patienten som är 

expert på sig själv och sin livssituation. Genom att som student vara öppen för 

patientens berättelse underlättar det för studenten att kunna förstå patientens livsvärld. 

Hur det är att leva med just den sjukdomen för just den patienten och kunna stärka 

patienten i dennes hälsoprocess. 
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3.3 Vårdrelation 
Teoretisk utgångspunkt för vårdrelation tas i denna uppsats i beskrivning av 

intersubjektivitet d.v.s. mellanmänsklighet och beskrivs av Dahlberg och Segesten 

(2010) som en mellanmänsklig relation. De menar att vårdrelationen kännetecknas av 

ett professionellt engagemang där fokus är på patienten och dennes vårdbehov. Chow 

(2013) beskriver vårdrelationen som en tillfälligt konstruerad relation med ett vårdande 

syfte. Vidare menar Chow att vårdrelationen är en ömtålig relation eftersom den 

etableras i en sårbar situation för patienten och att det ställer höga krav på vårdaren för 

att kunna möta patientens behov. Samtidigt kan vårdrelationen vara en kraftkälla som 

kan visa sig både som konstruktiv och som destruktiv för såväl patient som vårdare. 

Ovan beskrivning av vårdrelation tydliggör att en vårdrelation är komplex och inte alltid 

vårdande.  

 

I en vårdande relation har vårdaren ansvar att svara an på patientens behov, genom att se 

patienten som en helhet där patientens sårbarhet och lidande får utrymme. Att det finns 

en vårdande kommunikationen mellan patient och vårdare är viktig likväl som att 

patientens livsvärld är i fokus i vårdandet (Arman m.fl., 2015). Ekebergh (2009a) menar 

att den vårdande relationen är viktig för att kunna ge god vård. Relationen bygger på att 

vårdaren i mötet visar respekt, vågar beröra och låta sig beröras, samtidigt som den 

kräver ett ömsesidigt engagemang. Vidare uttrycker Ekebergh (2009a) att trygghet, 

värme, gemenskap och tydlighet är hörnstenar i den vårdande relationen.   

 

Eftersom det i den vårdande relationen inom ULVE är två studenter som vårdar 

tillsammans har även deras inbördes relation och samspelet dem emellan under VFU:n 

betydelse för hur patienterna upplever studenternas vårdande tillsammans.  Även i 

många vårdrelationer är det två personal som är inne hos patienterna och då har även 

vårdpersonalen en inbördes relation. I föreliggande studie fokuseras inte relationen 

mellan studenterna i paret specifikt, endast genom att det i intervjuerna av patienterna 

efterfrågas patienternas upplevelser av studenternas relation dem emellan, i relation till 

deras samarbete och stöd av varandra.   

 

4 Problemformulering 
För att studenter ska utvecklas till kompetenta sjuksköterskor krävs både hög kvalité i 

såväl teoretisk som verksamhetsförlagd utbildning. Forskning visar att studenter 

upplever att de utvecklas när de får ta ansvar och vårda självständigt under handledning. 

Det är dock en utmaning för handledarna att hålla sig i bakgrunden, handleda med stöd 

av reflektion och inte vara för snabb med att ge svar. Något som inte har studerats i 

någon större omfattning är hur patienter upplever att bli vårdade av studenter, samtidigt 

som patienterna oftast befinner sig i en utsatt och sårbar situation vilket motiverar att 

studier ur patienters perspektiv genomförs. 

 

Kan studenters vårdande t.o.m. påverka patienters hälsa negativt? Eller är det så att 

studenters vårdande kan främja hälsa? Bidrar studenters vårdande till trygghet eller 

otrygghet? Vid verksamhetsförlagd utbildning enligt modellen ULVE handleds 

studenter i par, vilket innebär att patienterna vårdas av två studenter samtidigt. 

Forskning visar ur studenters perspektiv att handledning i par stödjer deras lärande. 

Dock finns det ringa kunskap om hur patienter upplever det att vårdas av ett studentpar. 
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En viktig fråga i sammanhanget är därför hur patienterna upplever det att vårdas av 

studenter som handleds och vårdar i par? 

 

5 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva patienters erfarenheter av att vårdas av 

sjuksköterskestudenter som handleds och vårdar i par vid Utvecklande och Lärande 

Vårdenheter. 

 

6 Metod 
 

6.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Studien har genomförts med en reflekterande livsvärldsansats grundad i fenomenologisk 

kunskapsteori främst i Husserls livsvärldsteori och intentionalitetsteori och Merleau-

Pontys beskrivning av människan som levd kropp och sammanflätad värld (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström, 2008). Ansatsen är beskrivande och fokuserar fenomen så som de 

erfars av människor, d.v.s. levda erfarenheter av fenomenet. Metodprinciper för 

ansatsen är öppenhet och följsamhet till det studerade fenomenet och tyglande av 

förståelseprocessen, inklusive förförståelse under hela forskningsprocessen. Tyglande 

innebär att forskaren intar en reflekterande och problematiserande hållning till den egna 

förståelseprocessen. Forskaren försöker medvetandegöra den egna förförståelsen för att 

den inte ska påverka förståelsen för det studerade fenomenet (Dahlberg 2014; Dahlberg 

m.fl., 2008). Fenomenet i denna studie är ”Att vårdas av sjuksköterskestudenter som 

handleds och vårdar i par”. 

 

6.2 Urval 
För att kunna studera fenomenet ”Att vårdas av sjuksköterskestudenter som handleds 

och vårdar i par” valdes fyra av sju avdelningar ut inom somatisk vård, som handleder 

studenter enligt ULVE-modellen inom Region Kronoberg. ULVE finns på tre 

medicinavdelningar, på en infektionsavdelning, på en ortopedavdelning och på två 

kirurgavdelningar. Avdelningarna som valdes ut representerar inriktningarna medicin, 

ortopedi och infektion, eftersom jag själv är verksam som huvudhandledare inom 

kirurgkliniken uteslöts den. Vid en av de inkluderade avdelningarna intervjuades inga 

patienter, då det under datainsamlingsperioden inte fanns någon patient som uppfyllde 

inklusionskriterierna och som samtidigt ville delta.  Huvudhandledare på de inkluderade 

enheterna bistod vid rekrytering av informanter. Inför rekryteringen fick 

huvudhandledarna information om studien och om inklusions- och 

exklusionskriterierna.  

 

Inklusionskriterierna var att patienten hade vårdats av studentpar i minst tre dagar, att de 

förstod och talade svenska. Att de var orienterade till tid och rum och att patientens 

hälsotillstånd var tillräckligt stabilt för att patienten skulle orka delta i en intervju. Vid 

informationen till huvudhandledarna påtalades att patienter som uppfyllde kriterierna 

skulle tillfrågas oavsett om de upplevde dem som positiva eller negativa till vården. 

Huvudhandledarna tillfrågade patienter som uppfyllde inklusionskriterierna och 

lämnade ut informationsbrev (bilaga 3). Intervjuer genomfördes allt eftersom patienter 

tackade  ja till att delta.  
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6.3 Informanter 
Totalt ingick 17 informanter i studien, 11 kvinnor och sex män. Åldern varierade mellan 

33 till 93 år, medelåldern var 74 år och medianåldern var 75 år. Vårdtiden varierade 

mellan tre till 21 dagar, medelvårdtiden var 9 dagar och medianvårdtiden var 7 dagar. 

Deras diagnoser var t.ex. höftfraktur, kroniska smärtbesvär, urinvägsinfektion, 

lunginflammation, njursjukdom och diabetes. Sju av informanterna vårdades på en 

medicinavdelning, sex vårdades på en ortopedavdelning och fyra på en 

infektionsavdelning.  

 

6.4 Datainsamling 
Data har samlats in via enskilda livsvärldsintervjuer med öppna frågor riktade mot 

fenomenet. Intervjuerna kan liknas vid en reflekterande dialog där intresset riktas med 

en öppenhet och följsamhet, mot informantens levda erfarenhet av fenomenet i fråga 

(Dahlberg, 2014; Dahlberg m.fl., 2008).  Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum i 

närheten av avdelningen som informanten vårdades på. Vid några tillfällen hölls 

intervjun inne på informantens rum, men endast om det var ett enkelrum. Personalen var 

i de här fallen ombedd att inte komma in och störa under intervjun.  

 

Innan intervjun påbörjades tillfrågades patienten om hen var medveten om att hen 

vårdades av ett studentpar. Vid två tillfällen visste inte patienten det här och därför 

genomfördes inte den planerade intervjun, eftersom syftet med studien var att få fram 

upplevelser av att vårdas av ett studentpar. Vid intervjuerna ställdes följande två öppna 

ingångsfrågor: Hur upplever du det att bli vårdad av studenter? Hur upplever du det att 

vårdas av två studenter som jobbar tillsammans? Därefter ställdes följdfrågor för att 

fördjupa förståelsen av fenomenet. Exempel på frågor finns i bilaga 4. Efter att första 

intervjun genomförts skrevs den ut och diskuterades med handledaren i syfte att bedöma 

intervjuteknik och förmåga att rikta intervjun mot fenomenet och hur innebördsrik data 

som framkom. Bedömningen gjordes att jag kunde fortsätta intervjua på liknande sätt.  

 

16 intervjuer ljudinspelades och en intervju antecknades. Vid intervjun som inte 

ljudinspelades antecknades vad informanten berättade så noga som möjligt. Intervjuerna 

varade mellan 30 till 60 minuter, medeltiden för intervjun var 40 minuter och totalt 

transkriberades materialet till 58 sidor. Den informant som avböjde ljudinspelning ville 

gärna delta i studien, men litade inte på att det ljudinspelade materialet inte skulle 

avlyssnas av andra än av intervjuaren.  Efter 10 intervjuer diskuterades 

intervjumaterialet åter med handledaren och det beslutades att ytterliga intervjuer skulle 

genomföras för att få mer variationer av informanter och innebörder. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant.  

 

6.5 Dataanalys 
Data har analyserats med en innebördsanalys (Dahlberg, 2014; Dahlberg m.fl., 2008) 

genom att söka efter och beskriva innebörder av fenomenet ”Att vårdas av 

sjuksköterskestudenter som handleds och vårdar i par”. Analysen kan beskrivas som en 

rörelse mellan helhet – delar – helhet. Inledningsvis strävades efter att lära känna 

materialet som en helhet, genom noggrann och upprepande genomläsning. Därefter 

söktes innebörder av fenomenet genom att text i materialet som bar på innebörder 

markerades, vilket benämns som meningsbärande enheter. Vid varje meningsbärande 

enhet beskrevs en eller flera innebörder, i form av ett eller flera ord eller en mening. 

Därefter söktes efter likheter och skillnader i innebörderna och de som hörde samman 
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sammanfördes i ett kluster och det resulterade i 24 olika kluster. Kluster är inte statiska 

utan det finns en rörelse mellan dem, och de kan överlappa varandra.  

 

Klustren försöktes att förstås i relation till varandra och hur de hängde samman. För att 

skapa en ny helhet och kunna beskriva fenomenets mönster av essentiella innebörder 

ställdes frågor till klustren såsom: Vad är det som gör fenomenet till just det här 

fenomenet? Vad innebär det att vårdas av studenter som handleds i par? Utifrån 

frågorna och en öppenhet till fenomenet och en tyglad hållning kunde den nya helheten 

beskrivas. Den nya helheten är det som inte varierar, d.v.s. fenomenets essens som 

består av fenomenets essentiella mönster av innebörder. Ur essensen söktes efter 

innebördselement vilka beskriver fenomenets variationer och konkretiseras med stöd av 

citat.  

 

7 Etiska övervägande 
Enligt Vetenskapsrådet (2008) har Helsingforsdeklarationens etiska aspekter fyra 

huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera om syftet. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna bestämmer själva om de vill delta i studien. 

Konfidentialitetskravet betyder att personer som deltar i studien garanteras att obehöriga 

inte kommer åt uppgifterna. Allt intervjumaterial ska förvaras på ett säkert sätt och 

hanteras så att identiteten inte kan avslöjas. Med nyttjandekravet menas att de uppgifter 

som framkommit endast får användas i studien. 

Alla patienter fick ett informationsbrev med skriftlig information om studien, dess syfte 

och innebörden av att delta (bilaga 2). De fick även muntlig information av respektive 

huvudhandledare  och möjlighet att ställa frågor vid intervjutillfället. Informerat 

samtycke inhämtades vid intervjutillfället. De intervjuer som ljudinspelades och den 

intervjun som antecknades samt allt transkriberat material förvarades inlåst i ett 

kassaskåp. Alla intervjuade patienter informerades om att de uppgifter som framkom 

endast skulle användas i avsedd studie. 

 

Innan intervjuerna genomfördes kontaktades berörda verksamhetschefer personligen för 

att få godkännande om att genomföra intervjuerna (bilaga 1). En skriftlig ansökan 

skickades till Etikkommittén Sydost om etisk rådgivning och den godkändes. Därefter 

kontaktades huvudhandledarna på de aktuella enheterna för att ge dem skriftlig och 

muntlig information om studien. De tillfrågades också om att hjälpa till med att 

rekrytera informanter till studien, vilka samtliga godtog. De fick också genomgång av 

det informationsbrev som lämnades till de patienter som uppfyllde inklusionskriterierna. 

Det skriftliga samtycket inhämtades vid intervjutillfället och det försäkrades om att 

patienterna förstod vad det innebar att delta och att de var införstådda med att de när 

som helst skulle kunna avsluta intervjun utan att förklara.   

 

8 Resultat 
 

8.1 Essens av fenomenet”Att vårdas av sjuksköterskestudenter som 
handleds och vårdar i par” 
Att vårdas av studenter som handleds i par innebär att bli involverad i studenternas 

lärande och att mötas av ansvarstagande och en vilja att vårda och lära. Det innebär att 
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sättas i centrum genom att bli sedd, tagen på allvar och lyssnad till som människa, vilket 

visar sig i respektfulla möten som präglas av omtänksamhet, engagemang, närvaro och 

där behov tillgodoses. Att studenterna vårdar i studentpar framstår som positivt och 

inger trygghet, när studenterna hjälper och stödjer varandra. Det innebär även att få 

insyn i studentparets samarbete, som sker i en öppenhet inför patienten. En trygghet 

visar sig genom att studenternas vårdande håller god kvalitet. I jämförelse med ordinarie 

personal sker vårdandet med ett mer följsamt och öppet förhållningssätt där studenterna 

”gör något utöver det vanliga” och ger av sin tid. 

 

En förståelse finns för att studenterna behöver lära sig och det råder en tillit till 

studenternas kunskaper och en tilltro till att de inte utför vårdhandlingar som de inte har 

kunskaper för. Det hänger samman med att studenterna med öppenhet delar med sig av 

sin kunskap och att information och kommunikation mellan studenter inbördes och 

mellan studenter och patient sker på ett lättförståeligt sätt. Studenternas öppenhet och 

patienternas tilltro till att vården ges med stöd av handledning bidrar till trygghet och 

tillfredsställelse i vårdsituationen.  

 

Fenomenet beskrivs ytterligare med stöd av innebördselementen: Involverad i lärande 

och vårdande; Att vara i centrum för vård; Tilltro och tillit till vårdens kvalitet och Att 

få något utöver det ”vanliga”. 

 

8.1.1 Involverad i lärande och vårdande 

Att vårdas av studenter som handleds i par innebär att involveras i studenternas lärande 

och den vård de ger. Studenterna förklarar på ett lättförståeligt sätt för patienterna om 

vad de gör i vårdandet och varför, vilket bidrar till att de upplever sig välinformerade 

och trygga i vårdsituationen. För patienterna känns det här naturligt och de känner sig 

involverade i sin egen vård. Samtalen med studenterna underlättas av att studenterna 

uttrycker sig så att patienten förstår, vilket också skapar förutsättningar för en god 

relation med studenterna. ”Jag känner mig mycket trygg när studenterna tar hand om 

mig, det märks att de har kunskap. Dom verkar väldigt pålästa och dom förklarar för 

mig.” (man, 80 år) 

 

När patienterna vårdas av studentparet utspelar sig studenternas samarbete öppet inför 

patienten där de hjälper och stödjer varandra. Patienterna uppskattar studenternas 

diskussioner om hur olika uppgifter ska utföras på bästa sätt. Studenterna pratar med 

varandra samtidigt som de berättar för patienten om vad de gör, på ett för patienten 

naturligt sätt. På så vis sammanlänkas studenternas lärande med patientens vårdande. 

”Det blir inte för mycket med två studenter för dom kompletterar varandra så fint så, 

det gör dom. Jag ser ju att när den ene behöver hjälp så ställer den andre upp  och så 

där.” (kvinna, 93 år) 

 

Att studentparet har handledare är en förutsättning för att patienterna ska känna sig 

trygga när de vårdas av studenterna. Patienterna litar till att studenterna genomför all 

vård med stöd av handledning och att de tar stöd av handledaren och frågar om råd om 

de inte riktigt vet hur de ska göra i en situation. Således finns det en tillit till att 

studenterna inte gör något som de inte kan. Det upplevs som tryggt att det finns en 

sjuksköterska tillgänglig, som är studenternas handledare och som tar ansvar vid behov.  
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       Studenterna kallar ju på sin sjuksköterska som kommer in och fixar det som dom 

       inte klarar eller kan. Jag har inget negativt att säga om studenterna, de är duktiga.  

      De frågar alltid sin handledare om det är något de inte vet. (man, 80 år) 

         

Patienterna känner förtroende för studenterna genom att studenterna tydligt visar vad de 

kan och att de tar reda på sådant som de inte kan. Patienterna upplever att studenterna 

övar sig utifrån sina nyinhämtade kunskaper på hur de ska göra och det gör att 

patienterna vågar lita på att studenterna vårdar dem väl. ”Studenterna kan ju det senaste 

som lärs ut. Och inom vården händer det mycket och kunskaper blir snabbt för gamla.” 

(kvinna, 64 år) 

 

Studenterna upplevs vara intresserade av att lära sig nya saker och de försöker tillämpa 

de nya kunskaperna i vården av patienterna. Det råder en förståelse för att studenterna 

behöver lära sig och patienterna menar att det är viktigt att studenterna får möjlighet att 

träna då det ständigt behövs nya sjuksköterskor. Det här kan också bidra till att 

patienterna tålmodigt låter studenterna få träna vårdhandlingar på dem. 

 

     Om inga studenter får lära sig så finns det inga som kan ta hand om oss sen…//… en 

     ny generation måste komma och de måste ha kunskap. // Utan studenter skulle man    

     tillslut få vara hemma och ha ont utan att få hjälp…// Om de gör fel ibland gör det  

     ingenting, bara de lär sig. (man, 33 år) 

  

Att vårdas av samma studentpar större delen av sin vårdtid uppskattas, det ger 

kontinuitet och möjlighet att lära känna studenterna och följa deras utveckling. 

Patienterna får inblick i studenternas samarbete och hur de frågar varandra om råd samt 

hur studenterna kompletterar varandra och hur de löser situationer tillsammans. 

 

     Studenterna lär sig av varandra, de frågar varandra om det som de inte kan. De 

    diskuterade hur de skulle sticka i mina ådror och de turades om. Dom kan till och  

    med hålla handen om man ber dem när de ska sticka mig. (man, 78 år) 

 

8.1.2 Att vara i centrum för vård 

Att som patient vårdas av studenter som handleds i par innebär att sättas i centrum i 

vårdsituationen, genom att bli sedd som den person man är och lyssnad till som 

människa. Det innebär att bli bemött med respekt, omtänksamhet, engagemang och 

närvaro, med upplevelsen av att vara viktig för någon annan person. Det innebär också 

att mötas av tjänstvillighet, där patienterna känner av studenternas äkta vilja att hjälpa 

till och deras strävan efter att ge en god omvårdnad. 

 

     Dom vill mycket studenterna alltså, dom vill hjälpa ja om man säger så. Det är ju 

     vardagsrutin för ordinarie personal, ja det är klart att dom ställer ju upp också, men 

     jag tror att studenterna verkligen vill va med och dom vill hjälpa till och att man ska 

     trivas. (kvinna, 62 år) 

 

Patienterna beskriver att studentparet har ett lugnt bemötande och att de med medkänsla 

sätter patientens bästa för ögonen. Det gör de genom att ta sig tid för samtal och att de 

försöker sätta sig in i patientens situation. Det goda bemötandet och omhändertagandet 

är en förutsättning för att patienterna ska känna sig nöjda med vården. Patienten känner 

sig sedd som människa och att någon tänker på hen. Det handlar också om att bli 
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uppmärksammad och därmed få känna sig betydelsefull, samt att studenterna tar tid på 

sig när de vårdar och att de är engagerade och närvarande.  

 

      På ett sätt har ju studenterna mera tid, för sjuksköterskorna är ju väldigt upptagna, 

      så i stort sett får studenterna mera tid för människan. Studenterna har inte lika 

      många patienter, så dom har mer tid för varje patient och det är ju ingen nackdel. 

     Och dom kom in ikväll och talade om att dom inte kommer imorgon för att dom är 

     lediga, det gör ju inte ordinarie personal. (kvinna, 73 år) 

 

Patienterna beskriver hur studenterna rådgör med varandra och hur de vågar prova olika 

moment som de är osäkra på, innan de ber sin handledare om hjälp. Det kan till exempel 

vara att försöka sätta en perifer venkateter (PVK). Patienterna upplever att studenternas 

självkänsla ökar när de får ta ansvar i omvårdnaden. Att vara i centrum för studenternas 

vårdande upplevs respektfullt och visar sig genom att det är någon som med tålamod 

lyssnar på vad som sägs och tror på det som berättas och tar det på allvar. Patienterna 

upplever sig sedda och viktiga. ”Det kändes bra att det var någon bland personalen 

som trodde på mig, om jag uttrycker mig så, studenterna trodde på mig.” (kvinna, 63 

år) 

 

”Det känns tryggt att studenterna informerar mig om allt som ska ske och vad som är 

bestämt och de tar sig tid att informera. Min fru tycker att studenterna ger henne bra 

information, så det är tryggt att vara studentpatient.” (man, 80 år). Patienterna 

uttrycker det som betydelsefullt att studenter använder ett enklare språk och tar sig tid 

till att förklara olika saker, vilket beskrivs bidra till att patienterna känner sig 

välinformerade. Det leder också till att de vågar fråga studenterna om saker som de 

funderar över.  

 

8.1.3 Tilltro och tillit till vårdens kvalitet 

Patienterna beskriver en tillit till att vården som ges av studenterna är av god kvalitet.  

Patienterna visar även förståelse för att studenterna behöver få öva på olika saker och 

patienterna upplever att det finns en genuin vilja hos studenterna att lära sig. Patienterna 

uttrycker att studenterna inte har lika mycket kunskap som den erfarna personalen. Det 

finns dock en förståelse för att studenterna behöver få träna och lära sig. 

 

      Ja, det är klart att studenterna inte kan vara lika kunniga som en färdigutbildad 

     sjuksköterska, som till och med har erfarenhet. De kan de ju inte, men å andra sidan 

     är de ju sugna på situationen och verkligen vill lära sig och ta till sig och det märker 

     man ju. (kvinna, 89 år) 

 

Patienterna upplever att det är tryggt när studenterna vårdar under handledning. Genom 

att handledningen ofta sker i öppenhet inför patienten känner patienten trygghet. Det 

finns en tilltro till att vården studenterna ger, ges med stöd av handledning, även om 

handledaren inte alltid är närvarande i situationen. Omvårdnaden som ges av 

studenterna upplevs hålla samma kvalitet som när ordinarie personal vårdar. Patienterna 

beskriver att det upplevs lika säkert och tryggt när studentparet sköter om dem, som när 

ordinarie personal gör det.  

 

       ... jag ser ju när de får instruktioner från sjuksköterskan, så lyssnar de på det, så 

      de är mycket intresserade av att få lära sig och så tycker jag att de har den där 

      biten att de inte kan allting, utan de tar verkligen till sig. (kvinna, 70 år) 
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Patienterna uttrycker att studenterna är mer försiktiga av sig när de utför olika 

arbetsuppgifter, i jämförelse med ordinarie personal. Studenterna upplevs titta efter och 

undersöka noggrant och fråga detaljerat om olika saker. ”Den vana sjuksköterskan, dom 

är för vana, tror jag.” (kvinna, 82 år). Patienterna lyfter också fram att det är positivt att 

vårdas av studenter, då de är unga och framåtsträvande och de jämför dem med de äldre 

sjuksköterskorna. Studenterna upplevs vara mer varsamma än vad sjuksköterskorna är, 

det kan t.ex. handlar om hur de tar i patienterna. Vårdarbetet tycks mer vara en 

vardagsrutin för personalen, till skillnad mot studenterna som beskrivs vara genuint 

intresserade av att vårda dem. ”De är väldigt positiva, de säger inte emot mig, utan de 

hjälper mig gärna, den vana personalen är inte lika hjälpsam.” (kvinna, 82 år) 

 

Patienterna beskriver att det inledningsvis kunde kännas otryggt när de vårdades av 

studenterna, eftersom de är under utbildning. Denna uppfattning ändras när de märker 

att studenterna trivs med sina arbetsuppgifter och att de vårdar utan större problem. När 

patienterna har lärt känna studentparet som har hand om dem känner de sig mer trygga.  

 

      Men det tog ju lite tid innan man kände sig trygg, för då hade man det där ajaj dom 

      är inte färdiga, men det är borta nu. Det har dom bevisat med sitt sätt och sin 

      kunskap, det har dom verkligen gjort. (kvinna, 93 år) 

 

Patienterna beskriver att när studenterna är olika långt komna i sin utbildning blir det 

tryggt, genom att den mer erfarne studenten får visa den mindre erfarne studenten sina 

färdigheter. Patienterna upplever att studentparet har glädje av att arbeta tillsammans 

som ett team och de har förståelse för att studenterna behöver ha praktik för att lära sig. 

 

       Jag tror inte att det är något negativt med att dom går i par, för den som har gått 

       lite längre vet hur det kändes och jag tror att de blir bättre utbildade på det viset, 

      att det är en fördel. (kvinna, 82 år) 

 

Patienternas berättelser visar att det kan vara en fördel att vårdas av ett studentpar, 

genom att studenterna påminner varandra om viktiga saker. Till exempel beskrivs de 

som noggranna när de delar ut läkemedel och när de använder handsprit eller plockar i 

ordning efter sig. ”Och i fråga om mediciner så tycker jag dom är mer noga 

studenterna. Dom frågar varenda gång om födelsedatumet, studenterna är så noga så.” 

(kvinna, 72 år). Detta bidrar till trygghet hos patienterna. 

 

8.1.4 Att få något utöver det ”vanliga” 

Att vårdas av studenter som handleds i par innebär att som patient få något i vården som 

de inte hade förväntat sig. En aspekt i att få något utöver det vanliga är att få mycket tid, 

vilket studenterna ger patienterna genom att t.ex. titta till dem ofta. Studenterna beskrivs 

ge mycket av sig själva i mötet med patienterna. Patienterna beskriver att studenterna 

har en öppenhet inför deras behov och att de upplevs försöka tillgodose dem. 

 

        Först kände jag mig inte trygg med studenterna, men det gör jag nu. Det är deras 

        sätt som fått mig att ändra mig. Dom är jättetrevliga och dom är jättesnälla och 

        ställer upp på allt. Man kan be dom om vad som helst och så går dom till exempel 

       med mig ut. (kvinna, 93 år) 
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Studentparets vårdande präglas av närhet och vänskap och patienterna beskriver att 

studenterna alltid är tillgängliga och att de engagerar sig och visar förståelse och att de 

bryr sig om och har tid.”Och det viktigaste, jag ser ju att de sätter människan i 

förrummet och de är lugna när de pratar med en och studenterna har mera tid för 

människan än vad sjuksköterskorna har.” (kvinna, 82 år) 

 

Patienterna beskriver att studenterna oftast är glada och de ser dem som glädjespridare. 

Deras erfarenheter är att studenterna ofta är yngre och det gör dem mer livgivande. När 

patienterna berömmer studenterna för något som de lyckats göra på ett bra sätt, upplever 

de att studenterna blir glada och den glädjen smittar av sig. De upplever också att de får 

bra peppning av studenterna och att de visar dem sin uppskattning. Det ger i sin tur 

patienterna energi och de känner att de får nya krafter. Patienterna uppfattar att 

studenterna har lätt till skratt och det piggar upp dem.  

 

       Att vårdas av studenter upplever jag väldigt positivt faktiskt, de är en liten positiv 

       fläkt och de vill ju verkligen göra sitt allra bästa. De är sugna på nya intryck och 

      de är nyfikna. Jag tycker att studenterna är ett tillskott i vården. (kvinna, 89 år) 

 

Att få något utöver det vanliga när man vårdas av studenter kan visa sig genom att 

studenterna är uppmärksamma på patientens behov och förekommer patienten. En 

patient berättar till exempel att:  

 

       Jag har inte behövt ringa och be om något, utan de  har kommit och frågat och nu 

        när jag inte har ätit så har dom gett mig näringsdryck också. Så att jag fick det  

        i mig då, dom frågade mig först om jag inte ska ha näringsdryck istället. 

       (kvinna 72 år) 

 

Att vårdas av studenter innebär att patientens behov sätts i första hand och blir 

tillgodosedda. Patienterna beskriver att studenterna gör det lilla extra utöver det vanliga 

och det här  tar sig uttryck i att studenterna månar om dem och vill deras 

bästa.”Studenterna har aldrig någonsin sagt; nej jag hinner inte just nu, jag kommer 

sen, utan de har ställt upp. Man märker att de har en väldigt positiv inställning till 

patienter.” (kvinna, 89 år) 

 

       Jag saknade studenterna nu vid middagen för de passade upp mig och kollade att 

       jag åt och drack, ja allt kollar dom och det saknade jag, dom ser allt. De tar sig tid 

       till att göra det. Jag tycker att de har tålamod och medkänsla för patienten. 

       (man, 80 år) 

 

Patienterna upplever att studenterna vet mycket om deras hälsa och att de har ett stort 

tålamod, trots att de sköter om flera svårt sjuka patienter samtidigt. I patienterna 

berättelser framkommer att de i möten med studenterna inte upplever sig vara i vägen 

eller att de ber om onödiga saker, utan att det är lätt att be studenterna om hjälp, då de 

visar att de vill hjälpa till. 

 

9 Diskussion 
Föreliggande studie är genomförd med en reflekterande livsvärldsansats med syftet att 

beskriva patienters erfarenheter av att vårdas av sjuksköterskestudenter som handleds 

och vårdar i par. Resultatet visar till stor del att patienterna är positivt inställda till att 

vårdas av studenter som handleds och vårdar i par. Endast några få aspekter 
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framkommer i resultatet som kan ses som negativa. Betydelsefullt för patienterna är att 

de får mycket tid och uppmärksamhet av studenterna, de känner sig sedda och utgör 

centrum för studenternas vård.  

Patienterna upplever sig involverade i såväl studenternas lärande som vårdande, genom 

att de ser studenterna öppet samarbeta med varandra inför dem. Det bidrar till trygghet i 

vårdsituationen när studentparet samtalar om hur de ska göra och vid tveksamheter tas 

hjälp av handledare. Patienternas beskrivningar visar att de får något extra av 

studenterna jämfört med ordinarie personal och de upplever ett äkta intresse för dem 

som person från studenterna. Syftet med uppsatsen anses vara uppfyllt. 

 

9.1 Metoddiskussion 
För att kunna svara på studiens syfte vilket var att beskriva patienters erfarenheter av att 

vårdas av sjuksköterskestudenter som handleds och vårdar i par valdes en reflekterande 

livsvärldsansats så som den beskrivs av Dahlberg m.fl. (2008). Då jag var intresserad av 

att bidra med en beskrivning av och förståelse för innebörden. En styrka med vald 

ansats som grund för studien är att kunna komma åt den underliggande meningen av ett 

fenomen, d.v.s. att nå en innebördsnivå i analysen av data. Ett alternativ skulle kunna 

vara en latent innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundman (2004) som också ger 

möjligheter att få fram patienters upplevelser. Valet blev en reflekterande 

livsvärldsansats, då jag var intresserad av att beskriva innebörden av fenomenet för 

patienterna och inte endast patienternas upplevelser.  

 

Vid vald ansats är det viktigt att få variationer i urvalet, därför tillfrågades fyra enheter 

med olika inriktningar. Dock rekryterades inga informanter från en enhet p.g.a. att det 

inte fanns några patienter som ville delta. Det kan bero på  hur patienterna har tillfrågats 

och den information som har givits till patienterna. Alla som hjälpte till med 

rekryteringen hade dock fått samma information och material som stöd för 

rekryteringen. Urvalet visar också på en hög medelålder och det var svårt att rekrytera 

yngre personer. Samtidigt speglar urvalet den medelålder som är inneliggande patienter 

har på aktuella enheter.  

 

För att kunna genomföra en innebördsanalys enligt Dahlberg m.fl. (2008) krävs 

innebördsrika data. Det fanns en farhåga om att det kan vara svårt att intervjua patienter 

om hur det är att vårdas av studenter och att få innebördsrika beskrivningar. Dels 

beroende på att patienterna även vårdas av sjuksköterskor och undersköterskor och dels 

på att patienterna kanske inte vill klaga på vården. Därför förberedde jag mig på att 

ställa många följdfrågor där jag bad patienterna att beskriva hur de upplevde vården av 

studenterna och att ge exempel på situationer. För att kunna utveckla min intervjuteknik 

och få så innebördsrik data som möjligt skrevs den första intervjun ut och diskuterades 

med handledare innan fler intervjuer genomfördes. 

 

Ett ytterligare nedslag gjordes efter tio intervjuer där beslut togs att göra ytterligare 

intervjuer, dels i relation till att materialet ensidigt visade på positiva erfarenheter. Att 

intervjumaterialet som helhet visar att patienterna i stora drag är positivt inställda till att 

vårdas av studenter kan ifrågasättas i relation till min förmåga att intervjua. Jag försökte 

genomgående be patienterna berätta om något som var mindre bra med att vårdas av 

studenter utan någon större framgång. Dock fick jag återkommande beskrivningar där 

patienterna jämförde studenternas vårdande med sjuksköterskornas utan att det frågades 

efter och där studenternas vårdande beskrevs ge något mer i form av t.ex. tid och 

omtanke. Öppenheten och följsamheten i intervjuerna kunde troligen vara bättre, men 
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eftersom större erfarenhet av att intervjua saknades genomfördes intervjuerna utifrån de 

förutsättningar som fanns. Det gjordes med en strävan efter att tygla förförståelsen och 

försöka vara så öppen och följsam som möjligt mot det studerade fenomenet.  

 

Det kan vara ett etiskt problem att patienterna var inneliggande och fortfarande vårdades 

när de intervjuades. Det finns en risk att de inte vågade uttrycka något negativt, 

eftersom de fortfarande var i beroendeställning i vården och kanske trodde att det skulle 

kunna påverka deras vård. Vid varje intervjutillfälle eftersträvades att vara privatklädd 

och jag var noggrann med att informera om att jag inte var verksam på aktuell avdelning 

och att det som framkom inte kunde härledas till patienten.  

 

Då en medvetenhet fanns att patienterna beskrev vårdandet i positiva ordalag bad jag de 

huvudhandledare som hjälpte till med rekryteringen av informanter att tillfråga patienter 

som hade framfört klagomål på vården. Även i de här intervjuerna framställdes det som 

positivt att vårdas av studenter, däremot visade sig en tydligare kritik mot ordinarie 

personal. Eftersom huvudhandledarna arbetar inom ULVE fanns en risk att de valde att 

tillfråga patienter som var positivt inställda, därför betonades inledningsvis att 

variationer av informanter eftersträvades såsom inställning till vården. Även Andersson 

(2015) och Eskilsson m.fl. (2015b) har intervjuat patienter om hur det är att vårdas av 

studenter där liknande positiva resultat framkommer och en jämförelse görs i relation 

till övrig personal, vilket kan stärka trovärdigheten av denna studies resultat. 

 

När en reflekterande livsvärldsansats tillämpas finns metodprinciper såsom öppenhet 

och följsamhet till fenomenet och tyglande av förståelseprocessen genom hela 

forskningsprocessen (Dahlberg m.fl., 2008). Att inta en öppenhet och följsamhet mot 

fenomenet genom hela forskningsprocessen handlar om att vara öppen och följsam i 

såväl intervjusituationen, analysen och beskrivningen av resultatet. Det innebär att vara 

nyfiken och att försöka se något nytt istället för att få bekräftat det som vi redan vet 

(Dahlberg, 2014). Detta har stundom varit en utmaning för mig då jag som 

huvudhandledare handleder studenter som vårdar patienter i par. Jag har ideligen behövt 

påminna mig om min förförståelse av ULVE som handledningsmodell vid 

verksamhetsförlagd utbildning. Det innebär att jag har fått utveckla en kritiskt 

problematiserande och reflekterande hållning till min egen förståelseprocess, vilket 

Dahlberg m.fl. (2008) benämner som tyglande. Den egna förförståelsen kan ha bidragit 

till att det i vissa situationer inte har ställts följdfrågor. Men ett tyglat förhållningssätt 

har hela tiden eftersträvats genom att försöka att inte ta något i berättelserna för givet, 

utan istället försöka vara öppen för vad som beskrivs.  

 

Vid intervjussituationer har det ibland blivit tydligt att min förförståelse har påverkat 

mig, samtidigt har analysen fått ta tid där varje steg i analysen har genomförts med 

noggrannhet. Som stöd i analysprocessen har frågor ställts till mig själv såsom: Har jag 

teckning för det här i mitt datamaterial eller är det utifrån min förförståelse som jag ser 

det här? Det finns också en risk att förförståelsen påverkar i intervjusituationen genom 

att min erfarenhet av ULVE kan bidra till att ledande frågor ställs. Eller att jag för 

snabbt förstår vad informanter säger och därför inte frågar vidare. Det här var jag 

medveten om inför att intervjuerna påbörjades, vilket gjorde att jag oftast har lyckats att 

ställa öppna frågor och att fråga vidare, men vid enstaka tillfällen i intervjuerna kan jag 

se att min förförståelse troligen har gjort att jag inte har frågat vidare. 

 

För att bedöma tillförlitligheten av en studies resultat krävs enligt Dahlberg m.fl. (2008) 

en transperens genom forskningsprocessen och att metodprinciper och vetenskapligt 
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förhållningssätt redovisas. Jag har försökt att så noga som möjligt beskriva 

forskningsprocessens samtliga delar och också försökt att hålla mig kritisk och 

reflekterande i relation till mitt vetenskapliga förhållningssätt. Analysprocessen fick 

även ta tid, särskilt när fenomenets essens skulle beskrivas, vilket var en utmaning och 

krävde mycket handledning för att nå det som inte varierar i fenomenet, stundom hade 

jag svårt att släppa subjektet och fokusera på fenomenet. 

 

Dahlberg m.fl. (2008) menar att essensen i livsvärldsstudier med sin abstrakta och 

generella nivå bidrar till att resultaten är möjliga att generalisera till liknande kontext 

och omständigheter. Dock menar Dahlberg m.fl. (2008) att generaliserbarheten alltid 

måste problematiseras i relation till just den studien och kontexten där den är 

genomförd. Föreliggande studie är genomförd i en specifik kontext ULVE där 

sjuksköterskestudenter handleds och vårdar i studentpar, vilket innebär att resultatet inte 

kan generaliseras att gälla utanför den här kontexten. Samtidigt finns det möjligheter att 

resultatet kan ha giltighet i relation till liknande kontext, såsom andra typer av 

utbildningsavdelningar. Dessutom är det troligt att resultatet kan vara intressant och 

användbart för andra sammanhang där sjuksköterskestudenter vårdar patienter. 

 

9.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att patienterna är positivt inställda till att vårdas av studenter som 

handleds och vårdar i par. Det kan relateras till att de får tid, uppmärksamhet och känner 

sig sedda, vilket beskrivs i resultatet i termer av att de utgör centrum för studenternas 

vård. Det kan också relateras till att de blir delaktiga i studenternas lärande genom att 

studenterna samarbetar i vårdandet och reflekterar tillsammans inför patienten. I 

resultatet framkomer att patienterna upplever att studenterna samarbetar och stödjer 

varandra. Dock framkommer inget som tydligt visar att studenternas samarbete påverkar 

patienterna negativt, vilket möjligen hade framkommit om riktade frågor ställt om det 

här. Dahlberg och Segesten (2010) påtalar betydelsen av patienters delaktighet i sin 

vård, vilket kan möjliggöras genom samspel mellan vårdare och patient där bådas 

kunskap respekteras. I det här fallet är patienten expert på att vara sig själv och 

studenterna har kunskaper i att vårda. Att patienterna känner sig sedda kan tyda på att 

studenterna har en utvecklad färdighet i att möta och bekräfta patientens livsvärld. Holst 

och Hörberg (2012) visar ur studenters perspektiv att teoretiska kunskaper levandegörs i 

mötet och i samspelet med patienten och stödjer dem i utvecklingen av en vårdande 

hållning.  

 

Syftet med en utvecklande och lärande vårdenhet (ULVE) är att stödja studenterna i att 

integrera teori och praktik med stöd av reflektion.   Både Andersson (2015) och 

Eskilsson (2016) beskriver att lärande och vårdande är sammanflätat vid 

verksamhetsförlags utbildning.  Möjligen är det än mer tydligt i föreliggande resultat 

där studenterna vårdar i par och därmed kommunicerar med varandra i vårdsituationen.   

En viktig del i sjuksköterskestudenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) är 

regelbunden reflektion, för att på ett naturligt sätt kunna sammanföra teori och praktik 

(Ekebergh, 2009a, b, c; Levy-Malmberg & Hilli, 2014). I föreliggande resultatet 

framkommer att patienterna upplever det som positivt att studentparet reflekterar högt 

inför patienten över olika saker. Det beskrivs som lärande för patienten då de får en 

förståelse för sin egen situation, som de inte alltid hade innan. Det här kan förstås i 

relation till Ekeberghs (2009a) beskrivning av att reflektion skapar en förståelse för 

patientens situation och dennes vårdbehov, vilket tyder på att både studenter och 

patienter kan lära sig genom den öppna reflektionen.  
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Ranse och Grealish (2007) beskriver studenters erfarenheter av lärande på en 

utbildningsavdelning enligt modellen ”Dedicated Education Unit” där studenter från 

olika terminer har intervjuats. Där visar resultatet att studenterna får ett ömsesidigt 

lärande av varandra, samtidigt som lärandet beskrivs som meningsfullt genom att de får 

ta ansvar för vissa patienter. Här finns stora likheter med modellen ULVE med liknande 

lärandestrategier, så som att studenter har ansvar för ett visst antal patienter och att 

handledningen sker genom reflektion. Således finns möjligheter att studenterna lär 

känna de patienter som de har hand om, eftersom de då  har ett begränsat antal patienter. 

En fråga att ställa är om det skiljer sig i patienters upplevelser av att vårdas av studenter 

som mer traditionellt följer en handledare i hennes vårdande och genomför 

vårdhandlingar, till skillnad från att vårdas av studenter som genomför mest av vården.  

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) ska patienten vara i centrum av vårdandet och 

resultatet visar att patienterna känner sig sedda och upplever att studenterna ägnar 

mycket av sin tid åt dem. Det framkommer också att patienterna känner sig lyssnade till 

som människor när studenterna har ansvar för dem och att de är viktiga för studenterna. 

De uttrycker även att studenterna har mer tid för människan p.g.a. att de inte har lika 

många patienter att ta ansvar för som ordinarie personal har. 

 

Brammer (2006) påvisar i sin studie att det är viktigt att handledarna är väl förberedda i 

handledning av studenter. Resultatet visar att när studenterna får handledning i 

patientnära vårdsituationer, lär även patienterna sig och förstår på så sätt mer själva än 

vad de gjorde innan handledaren förklarade för studenterna.  I föreliggande studie 

framkommer att patienterna känner sig trygga då de vet att studenterna har handledare 

och att studenterna frågar handledaren om råd när de inte själva löser situationen. Det 

här överensstämmer med Eskilsson m.fl. (2015b) där patienterna beskrev att de inte 

kände sig rädda för att studenten skulle göra något fel i vårdandet då det fanns 

handledare i bakgrunden. De litade på att studenterna skulle be om hjälp om de inte 

löste situationen själva. Enligt Patientlagen (2014:821) ska patientens delaktighet och 

självbestämmande bli mer framträdande inom hälso- och sjukvården. Det är viktigt även 

när patienter vårdas av studenter, därför bör de få reda på att de vårdas av studenter som 

får handledning av sjuksköterskor. Det är viktigt att kunna visa att studenternas vård 

inte påverkar patientvården negativt.  

 

Holst och Hörberg (2013) skriver att studentparet känner trygghet av varandra under 

den kliniska utbildningen, vilket kan förstås som att patienterna känner av den här 

tryggheten. Resultatet i föreliggande studie visar att patienterna  känner trygghet av att 

studenterna har varandra och hjälps åt. Patienterna förlitar sig även på att det finns trygg 

handledare bakom studentparet och därför upplever de trygghet när de vårdas av 

studenterna. Detta bekräftas även av Eskilsson m.fl. (2015b) som visar på liknade 

resultat. Enligt Suikkala och Leino-Kilpi (2000) är relationen med patienten en viktig 

del i studentens inlärningsprocess genom att de i patient-studentrelationen lär sig att 

varje patient är unik även om de har samma sjukdom. I den här relationen utvecklas 

studentens professionella hållning och ger studenten ökat självförtroende när de lyckas 

ge patienten god individuell vård.  Ett ytterligare intressant resultat är att patienterna 

uppskattade att studenterna pratade på ett enklare språk och att de därför lättare förstod 

det som hände runt omkring dem. Det kan också kopplas till att studenterna vårdade i 

par och därför pratade med varandra om hur de skulle göra och varför. Det kan tänkas 

att ordinarie personal använder mer latinska ord utan att tänka på det, vilket kan 
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försvåra för patienterna att förstå. Det är heller inte så enkelt att säga ifrån som patient 

om man inte förstår.  

 

Vidare visar studien att patienterna gärna ställer upp på att vårdas av studenter och att 

de till och med kan se det som en fördel, genom att de tror att de då får del av de senaste 

rönen inom vården (Suikkala & Leino-Kilpi, 2000). Likheter framkommer i 

föreliggande studie där patienter känner sig trygga med att vårdas av studenter i relation 

till att de har de färskaste kunskaperna. Det framkommer en tillfredsställande hos 

patienterna över att få vara en del av studenternas viktiga utbildning där de relaterar till 

att behövs just sjuksköterskor. I resultatet framkommer att patienterna känner att 

studenterna är genuint intresserade av dem, de tar sig tid och gör lite extra insatser för 

dem. Det här bekräftas av både Andersson (2015) och Eskilsson (2016) där patienterna 

beskriver att de får något mer i vårdandet av studenterna än från övrig personal. En 

förklaring kan vara att studenterna helt enkelt har mer tid. Det genuina intresset beskrivs 

i Eskilsson (2016) som genuina möten där både patient och student lär i vårdandet och 

där studenterna varsamhet och försiktighet lyfts fram som positivit i mötet Det genuina i 

föreliggande studie kan t.ex. handla om att studenterna talar om för patienterna när de 

kommer och arbetar nästa gång, vilket inte den ordinarie personalen gör. 

 

En intressant insikt som framkommer i resultat är att patienterna inte bryr sig om att det 

tar längre tid när studenterna sköter dem. Patienterna beskriver det som att de inte har 

brådska, utan framhåller att är det något de som patienter  har gott om så är det just tid. 

Att de får mer tid kan också förklara deras positiva inställning till att vårdas av 

studenter. Det tar självfallet längre tid än om ordinarie personal vårdar patienterna, men 

det tycks inte störa patienterna. Tvärtom beskrivs att när studenterna gör saker 

långsammare än ordinarie personal så upplevs studenterna vara mer noggranna och 

försiktiga. Det här säger möjligen mer om den ordinarie personalens arbetssituation med 

stress och tidsbrist som är vanligt förekommande i dagens sjukvård. 

 

Ekebergh (2009a) menar också att relationen mellan student och patient måste utgå från 

ett äkta möte dem emellan, vilket fås genom respekt. Det är framträdande i patienters 

beskrivningar av att vårdas av studenter där de ger mer av sig själva, i jämförelse med 

ordinarie personal.  Ordinarie personal upplevs inte lika hjälpsam som studenterna, 

vilket kan bero på att personalen ställer mer krav på patienterna än vad studenterna gör. 

Från den här synvinkeln skulle man kunna fundera över om studenterna hjälper 

patienterna mer än vad de behöver och mer än vad som är bra för patienternas 

rehabilitering. Dock är det inget stöd i resultatet för att det skulle vara på det här sättet. 

 

Patienterna uttrycker att de ser studenterna som glädjespridare och att de peppar dem 

och ger dem energi. Det kan förstås som att studenterna ser till patientens livsvärld i 

vårdandet enligt Ekebergh (2015). Patienterna uttrycker också det som positivt att de är 

två studenter som vårdar tillsammans, av den anledningen att de kan påminna och stötta 

varandra i olika situationer. Det här visar på en omtanke av patienterna gentemot 

studenterna och deras lärande. Den här omtanken skulle kunna bidra till att patienterna 

inte uttrycker något negativt om att vårdas av studenter då de vill studenterna väl. De 

kan också se att det inte är så lätt för studenterna och den press det kan innebära för dem 

som studenter. Men om patienterna hade upplevt rädsla eller lidande av att vårdas av 

studenter skulle de troligen ha nämnt det här på något sätt. Det kan tänkas att det behövs 

andra metoder för att undersöka patienters tillfredställese med att vårdas av studenter, 

vilket skulle kunna göras genom en enkätstudie efter att patienterna skrivits ut från 

avdelningarna.  
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10 Slutsats och kliniska implikationer 
Utifrån studiens resultat dras slutsatsen att patienter som vårdas av studenter som 

handleds och vårdar i par kan bidra till upplevelsen av god vård. Dessutom bidrar det 

till en ytterligare förståelse av den vård de får av studenterna genom att studenter 

samarbetar i vårdandet. En ytterligare slutsats är att studenternas vårdande utmärker sig 

genom att patienterna erfar att de får mer tid och är i centrum för studenternas vårdande. 

Patienter i föreliggande studie har uttryckt sig positivt angående att vårdas av studenter 

som handleds och vårdar i par. Tillsammans med tidigare resultat som belyser att det 

stödjer studenters lärande när de vårdar och handleds i par, kan det vara av vikt att 

implementera och pröva modellen inom traditionell VFU som inte använder ULVE som 

didaktisk modell. Det kan bidra till kvalitetssäkring och utveckling av klinisk 

utbildning. En styrka med ULVE är att modellen har skapats utifrån forskningsresultat 

och drivs i samverkan mellan vårdverksamhet och lärosäte. Således kan resultatet 

användas för att utveckla ULVE-modellen lokalt, men även överföras och 

implementeras inom annan VFU nationellt. 

Att patienterna jämför studenters vårdande med ordinarie personal tycks handla om tid, 

rutiner och bemötande. Det är något som vårdverksamheten kan problematisera och 

reflektera vidare över,  t.ex. på personaldagar. Ny kunskap som framkommit i studien är 

att patienter känner sig som viktiga pusselbitar i studenternas utbildning. Då fenomenet 

inte har studerats tidigare bidrar studien till kunskap inom området.   

 

10.1 Förslag till fortsatt forskning 
I aktuell studie deltog 17 patienter från tre olika kliniker inom somatisk vård. Det hade 

varit intressant att genomföra en liknande studie genom att intervjua patienter som 

vårdas av sjuksköterskestudenter som inte handleds och vårdar  i par för att jämföra 

resultaten med föreliggande studie. Är det någon skillnad mellan att vårdas av en 

student i relation till att vårdas av ett studentpar? En sådan studie skulle kunna inkludera 

andra lärosäten. 

 

Det hade även varit intressant att genomföra enkätstudier och kvantitativt studera 

området ”att vårdas av studenter”. Genom att lämna en enkät till patienterna vid 

utskrivning eller ett tag efter utskrivning från ULVE-avdelningar för att undersöka hur 

det var att vårdas av studenter som handleds och vårdar i par. Här finns möjlighet att 

även vända sig till andra lärosäten där studenter inte handleds och vårdar i par och 

kunna jämföra resultaten mellan grupperna. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Brev till berörda verksamhetschefer 
 

Växjö 2013-09-24 

Hej! 

Jag heter Annette Strömwall och är legitimerad sjuksköterska och arbetar som 

sektionsledare på kirurgavdelning xx på Växjö lasarett. Jag arbetar också 50 % som 

huvudhandledare inom ULVE på avdelning xx.  

Jag skriver en D-uppsats inom magisterprogrammet vid Linnéuniversitetet. Under 

hösten 2013 och våren 2014 kommer jag att genomföra en studie som innebär att jag 

vill intervjua patienter som vårdas av sjuksköterskestudenter inom ULVE. För att få 

spridning i mitt urval önskar jag att få intervjua patienter på avdelning x, x, x och x. 

Syftet med min studie är att beskriva hur patienter upplever det att vårdas av 

sjuksköterskestudenter som handleds i par. För att genomföra studien vill jag intervjua 

cirka 8 patienter. En intervju kommer att ta cirka en timme och den kommer att spelas 

in på band, för att jag ska komma ihåg allt som sägs. Deltagandet är frivilligt och 

patienten kan när som helst avbryta intervjun om patienten inte önskar delta längre. 

 Jag kommer att utgå från de forskningsetiska principerna, vilket innebär att det inte 

kommer att gå att utläsa vilka personer som deltar och materialet kommer att vara 

avidentifierat och förvaras i låst skåp. Ansökan om tillstånd för att genomföra 

intervjuerna kommer att skickas till Etikkommittén Sydost, när jag har fått in svar från 

er berörda verksamhetschefer. Intervjuerna kommer inte att påbörjas förrän den är 

godkänd. 

Jag behöver ett skriftligt godkännande från dig som verksamhetschef för att kunna 

genomföra intervjuerna. Jag har muntligt tillstånd från huvudhandledarna på respektive 

avdelning. Vid ytterligare frågor är du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare. 

Vänliga hälsningar 

Annette Strömwall 

 annette.stromwall@ltkronoberg.se  

Handledare Ulrica Hörberg 

Fil Dr, universitetslektor Linnéuniversitetet                                                                                                                                  

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap                                                                                                    

351 95 VÄXJÖ                                                                                                                                                                                 

ulrica.horberg@lnu.se       
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Bilaga 2 Informationsbrev till patienter 

 

 
 

                                     Blankett för skriftligt samtycke 

 

Härmed lämnar jag mitt samtycke till att delta i studien med syfte att beskriva patienters 

erfarenheter av att vårdas av sjuksköterskestudenter som handleds i par. Deltagandet 

innebär att jag deltar i en intervju där jag och intervjuaren samtalar i dialogform om min 

syn på att ha blivit vårdad av sjuksköterskestudenter i par på en ULVE-avdelning. 

Jag har fått både muntlig och skriftlig information genom ett informationsblad och fått 

tillfälle att ställa frågor och fått dem besvarade. Jag är medveten om att mitt deltagande 

är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta utan något som helst förklarande 

ansvar samt att detta inte kommer att få konsekvenser för eventuell framtida vård. Jag är 

också medveten om att intervjun ljudinspelas, skrivs ut i dokument och arkiveras under 

tio år. Texten är avidentifierad och inga obehöriga har tillgång till materialet. 

Jag samtycker härmed till att delta i studien: 

Datum_________________________________________ 

Underskrift_____________________________________ 

Namnförtydligande_______________________________ 

 

Ansvariga 

Magisterstudent: 

Annette Strömwall, Sjuksköterska. 

 annette.stromwall@ltkronoberg.se 

Handledare: 

Ulrica Hörberg, Sjuksköterska, Filosofie doktor, Universitetslektor i vårdvetenskap, 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, Växjö 

ulrica.horberg@lnu.se 
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Bilaga 3 Blankett för skriftligt samtycke  

  

 
 
 8 december 2013.   
Hej!  

Jag undrar om du vill medverka i en undersökning om vården. 

Syftet är att undersöka hur vården av studenter i par under handledning upplevs. 

Jag heter Annette Strömwall och är legitimerad sjuksköterska och jag skriver en 

magisteruppsats på magisterprogrammet vid Linnéuniversitet i Växjö. Mitt ämne för uppsatsen 

är patienters upplevelse av att vårdas av sjuksköterskestudentpar på ULVE 

(UtvecklandeLärandeVårdEnhet)-avdelningar. 

Data kommer att samlas in genom intervjuer som sker i form av en dialog. Intervjuerna 

genomförs av mig, Annette Strömwall. Tid och plats för intervjun kommer att anpassas efter 

dina förutsättningar. Intervjun tar cirka en timme och kommer att ske under tiden som du är 

på sjukhuset och vi kommer att sitta avskilt från övriga på avdelningen. Att delta i denna studie 

är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan närmare förklaring. Om 

Du väljer att inte delta eller att avbryta Din medverkan kommer det inte att få några 

konsekvenser för eventuell framtida vård för Dig. 

Om Du väljer att delta kommer data(intervjun) att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 

det inte kommer att kunna utläsas att just du deltar i studien. Jag kommer inte att fråga efter 

ditt namn eller personnummer. Intervjuerna kommer att ljudinspelas och skrivs ut ordagrant. 

Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig via universitetsbiblioteket vid 

Linnéuniversitetet.  

Jag är tacksam om du vill delta i studien och ser fram emot att ta del av dina erfarenheter och 

upplevelser. Om du har några frågor om studien får du gärna kontakta mig eller min 

handledare. 

 

Vänliga hälsningar  

Magisterstudent Annette Strömwall, Sjuksköterska. 

 annette.stromwall@ltkronoberg.se 

 

Handledare: Ulrica Hörberg, Filosofie doktor, Universitetslektor i vårdvetenskap, Institutionen 

för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, Växjö.       

 ulrica.horberg@lnu.se 
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Bilaga 4 Intervjuguide  

 

 

Allra först tillfrågades patienterna om de var medvetna om att studenterna var olika 

långt i sin utbildning. De tillfrågades också om vad de visste om studentparet som 

vårdar dem och om de visste varför de var två stycken. 

 

 Hur upplever du det att vårdas av  två sjuksköterskestudenter som arbetar  i par? 

 Finns det något som är bra med att de är två studenter? 

 Finns det något som är negativt med att de är två studenter? 

 Kan du beskriva en situation/ händelse där du har vårdats av studentpar? 

 

Exempel på följdfrågor: 

 

 Kan du berätta mer? 

 Hur kändes det? 

 Hur menar du då? 
 

 

 

 


