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Sammanfattning 

Bakgrund: Under sin utbildning har läkarstudenter och sjuksköterskestudenter 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där de under handledning arbetar självständigt. 

Akademiska vårdcentraler (AVC) i Värmland är en sådan VFU-plats. En enkät baserad på 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) regionala patientutvärderingar i primärvården 

användes för att utvärdera VFU:n.  

 

Syfte: Syftet är att kartlägga och analysera patientens tillfredsställelse och upplevelse efter 

läkarstudentbesök och sjuksköterskestudentbesök på sju AVC:er i Värmland samt två 

vårdcentraler utanför Värmland. Studien jämför även studenternas resultat med resultaten 

från Nationell Patientenkät (NPE) som utvärderar patientnöjdhet hos ordinarie läkare och 

sjuksköterskor i Värmland.  

 

Metod: En enkätbaserad tvärsnittsstudie. Samtliga sju AVC:er i Värmland deltog samt två 

vårdcentraler utanför Värmland. Patientnöjdhetsenkäten bygger på NPE. Enkäten delades ut 

hösten 2018 samtidigt som enkäter från NPE inhämtades.      

 

Resultat: Från patientnöjdhetsenkäten inkom 337 enkäter och 4174 från NPE. Patienter är 

lika nöjda med studentgrupperna och helhetsintrycket är samma. Det finns skillnader i 

dimensionen involvering och delaktighet hos studentgruppen.  

Resultaten skiljer sig framförallt mellan studentgrupperna och ordinarie personal. 

Enkätsvaren gällande ordinarie personal hade större spridning och lägre totalpoäng på 

samtliga frågor. Studenternas patienter får större möjlighet att ställa frågor, mer lättförståeliga 

svar och bättre bemötande. Patienten får mer inflytande över sin vård hos studenterna. 

Patienter till studenterna ger högre poäng för atmosfären på vårdcentralen och är mer 

benägna att rekommendera vårdcentralen till andra. 

 

Slutsats: Patienterna är mycket nöjda med att träffa läkarstudenter och 

sjuksköterskestudenter. De statistiska skillnaderna kan kopplas till yrkesroll. Patienter är mer 

tillfredsställda och har fler goda upplevelser efter studentbesök jämfört med besök hos 

ordinarie personal.   
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Bakgrund 

Student 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig del för den kliniska skickligheten när det 

gäller vårdutbildningar, både för läkar- och sjuksköterskestudenter. I slutet av en utbildning 

förväntas studenterna arbeta självständigt under handledning och ska kunna hantera 

komplexa patientfall [1]. Det är också här som studenterna utvärderas och man ser om de 

uppfyller kliniska mål som det står om i närvarointyget för stadium 4 i läkarprogrammet i 

Örebro. Dessa handlar till exempel om: 

• Är förberedd inför planerade uppgifter 

• Visar engagemang i patientarbetet 

• Hanterar kritik och återkoppling på ett konstruktivt sätt 

• Bemöter patienter, deras närstående, personal och medstudenter på ett respektfullt sätt 

Dessa mål är nedbrutna mål från läkarprogrammets utbildningsplan [2].  

Akademiska vårdcentraler  

Akademiska vårdcentraler (AVC) startades 2016 i region Värmland för att erbjuda en god 

VFU för de första termin-11-studenter från läkarprogrammet i Örebro. Det är ett samarbete 

mellan regionen och Karlstads universitet samt Örebro universitet [3]. AVC-konceptet finns i 

flera regioner i Mellansverige, t.ex. Dalarna och Sörmland men har framförallt sin inspiration 

från Stockholm [4]. Det finns ett nationellt nätverk för forskning och utbildning i primärvård, 

liknande koncept med en koncentration av forsknings- och utbildningsresurser till vissa 

enheter har lite olika namn i olika regioner, i Region Skåne kallas det t ex för 

Allmänmedicinska kunskapscentra [5].  

 

AVC Värmland har de senaste 3 åren inkluderat sju vårdcentraler; Arvika Verkstaden, Kil, 

Kronoparken, Karlstad Gripen, Skoghall, Grums nya och Forshaga. Några av de mål som 

sattes upp var; att driva kvalitetssäker verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med god 

akademisk lärandemiljö, med utbildade handledare och med den gemensamma pedagogiska 

grundsynen att ansvaret för lärandet ligger hos studenten. I genomsnitt passerar 50–64 

läkarstudenter- (termin 11) och 90–100 sjuksköterskestudenter (termin 5) per år dessa AVC. 

Studenterna som är i slutet av sin utbildning agerar självständigt i sin yrkesroll och tar egna 

patienter. Det har gjorts en rapport om verksamheten den första tre åren [3] och en viktig 



aspekt var att värdera hur patienter upplevde ett besök hos en student i slutet av sin 

utbildning. Därför skapades en enkät utifrån delar från den nationella patientenkäten, se 

metod nedan. Dessutom önskade vi se om studenter på AVC Värmland skilde sig från andra 

enheter där det finns läkarstudenter på termin 11 och därför tillfrågades även vårdcentraler i 

Dalarna och Örebro län om att vara med, en enhet i vardera regionen ställde upp som externa 

jämförelseenhet.  

Förtroende i sjukvården 

Individens och samhällets förtroende för hälso- och sjukvården är essentiellt för att kunna 

bedriva effektiv vård [6]. Förtroende har många dimensioner och grundar sig i patientens 

uppfattning om hälso- och sjukvården. Förtroende är framåtblickande och kräver ett visst 

mått av risktagande [7]. Patientnöjdhet är till skillnad från förtroende bakåtblickande och 

avser hur nöjd patienten är vid ett specifikt vårdtillfälle. Nöjdhet är kortsiktig och kan, men 

behöver inte, leda till ökat förtroende. Det finns positivt samband mellan förtroende och 

nöjdhet, där hög nöjdhet med offentlig service i stor utsträckning leder till ökat förtroende för 

samhällsinstitutioner. I Sverige har det under lång tid funnits ett stort förtroende för hälso- 

och sjukvården. Patienter som har högt förtroende för sin läkare är i högre grad nöjda [8]. Det 

finns två olika aspekter av förtroende inom sjukvården. Det ena är patientens förtroende för 

den enskilda vårdpersonalen, ett mellanmänsklig förtroende, och det andra är för 

sjukvårdssystemets organisation [9]. Människor tenderar att ha större förtroende för personer 

än för professionella system och organisationer [10]. Nöjdhet och tillfredsställelse är 

synonyma begrepp.  

Nationell patientenkät 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en intresseorganisation och har sedan 2009 

skickat ut en uppföljningsenkät till patienter efter ett besök i antingen primärvård, 

akutmottagningar, somatisk och psykiatrisk öppen- och slutenvård. Enkäten består av en 

gemensam basmodul och en tilläggsmodul som är specifik för ovan nämnda vårdinriktningar. 

Mätningarna är obligatoriska för alla regioner och utförs vartannat år. Syftet är att få in 

underlag till att förbättra och utveckla vården utifrån patientens perspektiv och för att jämföra 

vårdenheter sinsemellan [11].  

 



Enkäten mäter både patienttillfredsställelse och patientupplevelse. Hösten 2015 omformades 

enkätens struktur från att då övervägande ha mätt patienttillfredsställelse till att nu till största 

del mäta patientupplevelse. Anledningen till skiftet var att patienttillfredsställelse speglade 

mycket patientens inledande förväntningar och dessa frågor hade utformningen “Är du 

nöjd…?” och nackdelen var att svaren blev subjektiva och kunde tolkas i högre grad som 

positiva.  Patientupplevelse däremot styrs inte av patientens förväntningar utan frågorna är av 

karaktären “Har detta inträffat, eller inte?”. Därmed ges en mer objektiv bild av besöket 

enligt SKL [11].  

 

Enkätens frågor har en 5-gradig Likertskala, en skala som försöker fånga värderingar och 

som i denna uppsats används som kategoridata och därmed analyseras med icke-parametriska 

tester, där 1 är “Nej, inte alls” och 5 är “Ja, helt och hållet”. Svar 1–2 är negativa-, 3 är 

neutralt- och 4–5 är positiva svar.  Svarsalternativet “Ej aktuellt” finns också [11]. Frågorna 

är validerade och kvalitetssäkrade. Enkätens frågeutformning från 2015 grundar sig i  

rapporten “PREM- mätning med och användning”[12]. ”Patient Reported Experience 

Measures” (PREM) är en metod som används för att mäta patienttillfredsställelse och 

patientupplevelse av vårdens strukturer, processer och resultat [11]. 

 

PREM-baserade enkäter mäter sju olika dimensioner, se figur 1 [11]. En studie visar att 

kliniskt verksamma primärvårdsläkare som har högt i någon av dimensionerna tenderar att 

också ha högt i de andra dimensionerna[13].  



 

 

Tidigare studier 

Förutom den regelbundna NPE har det endast gjorts någon enstaka tidigare studier om PREM 

i svensk primärvård. 2017 gjordes en studie angående dimensionen tillgänglighet och 

kontinuitet i PREM i svensk primärvård [13]. Någon annan studie som utvärderar 

patienttillfredsställelse och patientupplevelse som riktar sig mot studenter hittas inte.  

Syfte 

Syftet med detta arbete är att: 

- Kartlägga och analysera patienttillfredsställelse och patientupplevelse efter ett 

läkarstudentbesök (Termin 11) och sjuksköterskestudentbesök (Termin 5) i 

primärvården på samtliga AVC i Värmland samt två vårdcentraler utanför Värmland. 

- Jämföra enkätresultatet med likvärdig fråga i NPE utskickad och insamlad från 

primärvården i Värmland hösten 2018. 

 

Frågeställningen är: 

Emotionellt stöd
Fysiskt välbefinnande, 
Psykiskt välbefinnande

Information och 
kunskap

Allmän information, 
Anhöriginformation, 

Prevention 

Involvering och 
delaktighet
Läkarinitiativ, 
Patientönskan

Helhetsintryck

Tillgänglighet
Kontakt och Tid, 

Fysisk tillgänglighet, 
Information

Respekt och 
bemötande
Engagemang,
Närvaro, Stöd

Kontinuitet och 
koordinering

Personalsamarbete, Upplevd 
kontinuitet, Samordning

SJU DIMENSIONER

Figur 1: NPE har sju mätområden för att mäta patienttillfredsställelse och patientupplevelse. 



- Hur skiljer sig patientens tillfredsställelse och upplevelse av ett besök mellan läkar- 

och sjuksköterskestudenter samt jämfört med besök hos motsvarande ordinarie 

personal?  

Metod 

Design och enkät 

En enkätbaserad tvärsnittsstudie till alla AVC i Värmland samt till två referensvårdcentraler 

Brickebacken vårdcentral i Örebro och Engelbrekt vårdcentral i Ludvika, Dalarna. 

Sammanlagt deltog nio vårdcentraler med studenter. Ett annan tvärsnittstudiematerial 

kommer från NPE Primärvård som riktade sig till patienter som träffat ordinarie personal i 

Värmland under samma tidsperiod.  

 

Enkäten riktad till patienter som varit hos en student kallas för ”patientnöjdhetsenkät” och 

innehöll 23 frågor tagna från NPE primärvårdsmodul. Båda enkäterna bifogas som bilagor. 

Från NPE från 2015 var frågorna; 7-13,16-18 och 31–39 medtagna och utgjorde 

patientnöjdhetsenkät. Det fanns även fem egentillagda frågor som ej har någon motsvarighet i 

Nationell Patientenkät (NPE), dessa var;  

• Vilken studentkategori träffade du? Läkarstudent/Sjuksköterskestudent/Annan 

studentkategori?  

• På det hela taget är du nöjd med att få träffa en student vid ditt besök?  

• Födelseår?  

• Kön? 

• Orsak till ditt besök på vårdcentralen? 

Sedan fanns det två frågor i patientnöjdhetsenkäten som inte återfanns i NPE:s enkät för 

Värmland hösten 2018, men som fanns i en tidigare NPE version därifrån 

patientnöjdhetsenkätens frågor togs. Dessa frågor var; 

• Hade du önskat att du blivit mer delaktig i besluten beträffande din vård/behandling?  

• Hade du möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd från studenten (t ex om du 

kände oro, rädsla, ångest eller motsvarande)?  

Fem av frågorna från NPE omformulerades för att passa till studentutvärdering. De 

omformulerade frågorna var fråga 8, 10, 16, 30 och 34. Fråga 39 är en fritextfråga om övriga 

synpunkter eller utveckling av svaren.  



Urval/Studiepopulation 

Patienter som mött läkarstudent termin 11 eller sjuksköterskestudent termin 5 i primärvården 

hos nio valda vårdcentraler under hösten 2018. 

Datainsamling 

Enkäterna delades ut i två perioder två veckor vardera för att läkarstudenterna kom i två 

perioder till vårdcentralerna under hösten 2018. Första perioden var vecka 41–42 och andra 

perioden var vecka 47–48. Varje student var uppmanad att ge en patientnöjdhetsenkät i 

pappersformat till varje patient de träffat. Enkäten gavs i början av besöket. Patienten hade 

valmöjligheten att fylla i enkäten direkt efter besöket och lämna in den eller fylla i enkäten 

hemma och posta enkäten i ett frisvarskuvert. Tanken var att ha kontroll på hur många 

enkäter som delades ut med ett separat protokoll men här saknas data vilket gör att 

svarsfrekvensen bara kan uppskattas. Vi vet dock att maximalt 1400 enkäter kan ha delats ut. 

 

Samtidigt som patientnöjdhetsenkäten, genomförde SKL också NPE till primärvården i 

Värmland. 

 

Svaren på pappersenkäterna matades in i SPSS.  Data från SKL kom också i SPSS format. 

Dessa två databaser sammanfördes för att få data som var jämförbar. 

Enkätsvar som inte analyseras i detta arbete 

Livsstilsfrågorna från NPE frågorna 35–38, fritextfrågan samt besöksorsak tas inte med i 

denna uppsats. 

Statistik 

Deskriptiv statistik med Chi-2 test användes för att mäta skillnad i proportioner. Statistisk 

signifikans är satt till ett p-värde på 0,05.  

Etik 

Detta är en kvalitetsundersökning av primärvårdsverksamheten hos nio specifika 

vårdcentraler. Inget forskningsetiskt godkännande behövdes utan studien godkändes av 

enheternas chefer. Enkäterna delas ut i början av besöket för att förhindra att de endast 

lämnas ut till besök som gått bra. Enkäten är frivillig att svara på och lämnas in under 



samtycke av patienten, men patienten kan känna sig tvingad att svara på enkäten vilket är ett 

problem. Enkäten är anonym och endast kön och ålder anges. Svaren från NPE är 

avidentifierade och är inte spårbar till enskild person eller enhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

Totalt samlades 337 enkäter in, av dessa kom 227 

enkätsvar från Värmland och 8 från Örebro och 4 från 

Ludvika. Det fanns också 48 enkäter som det inte står från 

vilken av vårdcentralerna som de svarat från. 

På grund av ett litet antal enkäter från Brickebacken och 

Engelbrekt analyserades dessa två som en grupp och 

indelades i grövre kategorier, negativt-, neutralt- och 

positivt svar. Fråga 2 - “På det hela taget är du nöjd med att 

få träffa en student vid ditt besök?” är en global fråga som 

sammanfattar hela besöket. Den användes för att jämföra 

svaren från Värmland och Örebro/Ludvika. Med Chi-2 test 

konstaterades att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan svaren från Värmland och från Örebro/Ludvika-Dalarna. p=0,051. Det fanns inte 

heller någon statistisk skillnad i nöjdhet mellan vårdcentralerna i studien, därmed används 

data från alla enkäter som en grupp.  

Tabell 1: Insamlade enkäter från 

vårdcentralerna. 

Vårdcentral 

  Antal 

Värmland AVC  

Arvika Verkstaden       101 

Skoghall 31 

Kronoparken - Karlstad 10 

Forshaga 49 

Gripen Karlstad 22 

Grums nya-Vålberg 19 

Kil 45 

Referensvårdcentraler  

Brickebacken 8 

Engelbrekt 4 

Okänd 48 

Total 337 



 

Figur 2: Studiedeltagare. N=antal, (%). 

Deltagarandelen i patientnöjdhetsenkät kan variera från 24–55 %. Den högre svarsfrekvensen 

uppskattas av att 82 enkäter delades ut på vårdcentralen Kil och där samlades 45 enkätsvar in. 

 

  

 

Tabell 2:  Fördelning av ålder och kön av patienter till studenter och ordinarie personal d.v.s. 

läkare och sjuksköterska.    

 Total antal Studenter 

Ordinarie 

personal  

 N (%) N (%) N (%) p-värde1  

Totalt 4511(100) 337 (8) 4174 (92)  

Kön     
Kvinna 2549 (56) 183 (54) 2357 (56) 

0,9552 

Man 1959 (44) 142 (42) 1817 (44) 

Saknas uppgift  12 (4)   

Ålder     
0–34 år  398(9) 39 (12) 359 (9) 

0,0053 

35–64 år 1318 (29) 108 (32) 1210 (29) 

65–85+ 2776 (62) 171 (50) 2605 (62)  
Saknas uppgift  19 (6)   
1P-värde räknas ut med Pearson Chi2-test avseende skillnader mellan kategorivariabler. 
2Är mellan könen. 
3Är mellan de tre ålderskategorierna. 

 

Det är ingen könsfördelningsskillnad mellan patienter till studenter och ordinarie personal, 

men studentgruppens patienter är något yngre.  



 

Sex av sju dimensioner tas upp i patientnöjdhetsenkäten. Se figur 3. Frågorna under kategorin 

helhetsintryck utvärderar patientens tillfredsställelse och tre av fyra frågor under involvering 

och delaktighet samt fråga 6 under respekt och bemötande. Fråga 10 kan kategoriseras i både 

tillfredsställelse- och upplevelsegruppen eftersom formuleringar i enkäterna skiljer sig. 

Övriga frågor utvärderar patientens upplevelse av besöket. Patienternas svar gällande 

studentgrupperna skiljer sig inte signifikant på helhetsfrågorna. De skiljer sig inte heller på 

dimensionerna kontinuitet och koordinering, och emotionellt stöd. Däremot skiljer sig svaren 

gällande studentgrupperna signifikant i frågor inom de tre dimensionerna respekt och 

bemötande, information och kunskap, och involvering och delaktighet.    

 

Jämförelse mellan läkarstudent och sjuksköterskestudent på varje fråga. Fem frågor; 3–5, 10, 

11 visade statistisk signifikans. Svaren ”Nej, inte alls” och 2 valdes att inte ta med i tabellen 

då de alternativen sällan var ikryssade. 

  

Emotionellt stöd
Känslomässigt stöd (12)

Information och 
kunskap

Svar som  förstods (4)

Involvering och 
delaktighet

Ställa frågor (3)
Delaktig i samtal (7)*

Delaktighet vård (10)*
Önskat mer delaktighet (11)*

Helhetsintryck
Nöjd (2)* 

Tillgodosedd vård 
(16)*

Atmosfär (17)* 
Rekommendera 

(18)*

Tillgänglighet

Respekt och bemötande
Medkänsla och engagemang (5)

Respekt och värdighet (6)*

Kontinuitet och 
koordinering

Personal samstämmiga (8)
Personalsamarbete (9)

FRÅGORNAS DIMENSIONER

Figur 3: Sammanställning av vilken dimension som varje fråga landar under. Siffran i parentesen anger frågans 

nummer. *Dessa frågor är patienttillfredsställelsefrågor.  



Tabell 3:  Patientnöjdhetsenkätsvar läkarstudent och sjuksköterskestudent  

Läkarstudent N = 253 (100) Sjuksköterskestudent N = 76 (100) 

 

  

 3 4 Ja, helt och hållet Ej aktuellt  

 N (%) N (%) N (%) 

 

N (%) p-värde1  

Enkätfrågor2  
(Frågans nummer) 

Sjuksköterskestudent=S    

 

 
(2) Nöjd 8 (3) 28 (11) 213 (84)  0,372 

S 6 (8) 6 (8) 63 (83)  

(3) Ställa frågor 7 (3) 11 (4) 228 (90) 5 (2) 

S 4 (5) 8 (11) 56 (74) 8 (11) 0,001* 

(4) Svar som du 

förstod 4(2) 22 (9) 215 (85) 

 

10 (4) 0,003* 

S 1 (1) 7 (9) 55 (72) 13 (17)  

(5) Medkänsla & 

engagemang 5 (2) 25 (10) 210 (83) 

 

13 (5) <0,001* 

S 1 (1) 9 (12) 48 (63) 17 (22)  

(6) Respekt & 

värdighet 3 (1) 13 (5) 236 (93) 

 

 
S  3 (4) 72 (95) 1 (1) 0,318 

(7) Delaktig i samtal 6 (2) 22 (9) 165 (65) 56 (22)  
S 4 (5) 8 (11) 49 (65) 15 (20) 0,672 

(8) Samstämmig 

personal 4 (2) 21 (8) 149 (59) 

 

71 (28)  
S 1 (1) 12 (16) 48 (63) 15 (20) 0,191 

(9) Personalsamarbete 4 (2) 18 (7) 199 (79) 28 (11)  
S  5 (7) 64 (84) 7 (9) 0,638 

(10) Delaktighet 

vård/behandling 11 (4) 26 (10) 197 (78) 

 

17 (7)  

S 2 (3) 13 (17) 47 (62)  14 (18) 0,017* 

(11) Önskat mer 

delaktighet3 8 (3)  15 (6) 25 (10) 

 

44 (17)  

S 2 (3) 1 (1) 7 (9) 28 (37) 0,011* 

(12) Känslomässigt 

stöd 4 (2) 17 (7) 88 (35) 

 

134 (53)  

S 3 (4) 4 (5) 24 (32) 41 (54) 0,565 

(16) Tillgodosedd vård 10 (4) 38 (15) 191 (76) 

 

6 (2)  

S 1 (1) 14 (18) 55 (72) 4 (5) 0,344 

(17) Bra atmosfär 

vårdcentral 8 (3) 32 (13) 209 (83) 

2 (1) 

 

S 4 (5) 5 (7) 66 (87)  0,474 

(18) Rekommendera 

vårdcentral 15 (6) 28 (11) 197 (78) 

 

9 (4) 
 

S 3 (4) 6 (8) 63 (83) 2 (3) 0,549 
 1P-värde räknas ut med Pearson Chi2-test avseende skillnader mellan kategorivariabler. 

2Frågorna är förkortade. För fullständig fråga se bilaga.   
3Höga andel svar “Nej, inte alls” och 2. Se figur 4.  

*Visar statistisk signifikans  

 



Helhetsintrycksfrågorna 2, 16, 17 och 18 visar samstämmiga svar hos både 

sjuksköterskestudenter och läkarstudenter, se tabell 3. I båda studentgrupperna gav över 90 % 

av patienterna positiva svar. Det finns statistiska skillnader i enskilda frågor i både 

patienttillfredsställelse- och patientupplevelsegruppen.  

 

Frågan 3 med följdfrågorna 4 och 5 visar att signifikant större andel patienter till 

sjuksköterskestudenter anger att frågorna ej är aktuella för dem. På fråga 6 om respekt och 

värdighet gav 93 % (läkarstudent) och 95 % (sjuksköterskestudent) högsta positiva svar.   

 

Studentgrupperna är samstämmiga på fråga 7 om patienten känt sig delaktig i samtalet om 

student och annan vårdpersonal pratat med varandra, där en femtedel anger att frågan ej är 

aktuell, resterande del gav positivt svar. Patienterna upplevde att personalen var samstämmig 

i kommunikationen och att student och personal samarbetade väl, både gällande läkarstudent 

och sjuksköterskestudent, men främst hos sjuksköterskestudenter.  

 

På fråga 10 om patienten var delaktig i vårdbeslutet i den utsträckning som hon önskade, 

anger signifikant större andel patienter till sjuksköterskestudenter än läkarstudenter att frågan 

inte är aktuell. Sjuksköterskestudenter får också fler 4:or på den frågan. Svaren, på om 

patienten hade önskat mer delaktighet beträffande besluten av sin vård, är spridda och över 

hälften av patienter till läkarstudenter och drygt 40 % av sjuksköterskestudenterna anger att 

de inte önskat det, och drygt två femtedelar av patienter till sjuksköterskestudenter säger att 

frågan inte är aktuell. Knappt tio procent i båda grupperna anger högt positivt svar på frågan. 

Drygt tio procent i båda grupperna gav svaret 2. Se figur 4.  

 

En tredjedel av båda studentgrupperna 

får högsta positiva svar om att de gav 

känslomässigt stöd vid behov och 

drygt 55 % av patienterna anser att 

frågan inte är aktuell.  
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Figur 4: Svarsresultat från fråga 11 i patientnöjdhetsenkäten. 



 

Jämförelse mellan läkarstudent och läkare.  
 

Tabell 4:  Jämföra läkarstudent (patientnöjdhetsenkät) mot läkare (NPE) 

Läkare N = 2222 (100) Läkarstudent N = 253 (100) 

 

Nej, inte 

alls 

2 3 4 Ja, helt och 

hållet 

Ej 

aktuellt  

 N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) p-värde1 

Enkätfrågor2  
(Frågans nummer) 

Läkare=L 

  

   

 

 
(3) Ställa frågor  2(1) 7 (3) 11 (4) 228 (90) 5 (2)  

L 79 (4) 108 (5) 247 (11) 381 (17) 1281 (58) 106 (5) <0,001 

(4) Svar som du 

förstod 

  

2 (1) 4(2) 22 (9) 215 (85) 

 

10 (4) <0,001 

L 53 (3) 76 (4) 172 (8) 428 (20) 1142 (53) 283 (13)  

(5) Medkänsla & 

engagemang 

  

5 (2) 25 (10) 210 (83) 

 

13 (5) <0,001 

L 78 (4) 96 (4) 230 (11) 499 (23) 984 (45) 304 (14)  

(6) Respekt & 

värdighet 

  

3 (1) 13 (5) 236 (93) 

 

 
L 56 (3) 51 (2) 115 (5) 286 (13) 1560 (71) 119 (5) <0,001 

(7) Delaktig i samtal 2 (1)  6 (2) 22 (9) 165 (65) 56 (22)  
L 78 (4) 55 (3) 116 (5) 206 (9) 429 (20) 1300 (60) <0,001 

(8) Samstämmig 

personal 

1(0)  

4 (2) 21 (8) 149 (59) 

 

71 (28)  
L 44 (2) 43 (2) 139 (6) 240 (11) 494 (23) 1212 (56) <0,001 

(9) Personalsamarbete   4 (2) 18 (7) 199 (79) 28 (11)  
L 40 (2) 57 (3) 158 (7) 382 (18) 917 (42) 632 (29) <0,001 

(10) Delaktighet 

vård/behandling 

  

1(0) 11 (4) 26 (10) 197 (78) 

 

17 (7)  

L 105 (5) 79 (4) 203 (9) 407 (19) 1155 (53)  236 (11) <0,001 

(16) Tillgodosedd vård 

  

5 (2) 10 (4) 38 (15) 191 (76) 

 

6 (2) 

 

L 156 (7) 123 (6) 279 (13) 419 (19) 1126 (51) 88 (4) <0,001 

(17) Bra atmosfär 

vårdcentral 

  

8 (3) 32 (13) 209 (83) 

2 (1) 

 

L 58 (3) 75 (3) 272 (12) 477 (22) 1235 (56) 78 (4) <0,001 

(18) Rekommendera 

vårdcentral 

  

1(0) 15 (6) 28 (11) 197 (78) 

 

9 (4) 
 

L 134 (6) 109 (5) 248 (11) 399 (18) 1161 (53) 137 (6) <0,001 
1P-värde räknas ut med Pearson Chi2-test avseende skillnader mellan kategorivariabler. 
2Frågorna är förkortade. För fullständig fråga se bilaga.  

 

Chi-2 test mellan läkarstudenter och läkare visar statistiskt signifikant skillnad på alla 

frågorna. Generellt för alla frågor är att det är en större spridning på svaren inom varje fråga 

från NPE än från patientnöjdhetsenkäten. Från NPE har en lägre andel svarat ”Ja, helt och 

fullt”. 

 



Patienter till läkare är markant mindre nöjda med möjligheten att ställa frågor, de är mindre 

nöjda med svaren och anger att läkaren svarar med mindre medkänsla och engagemang 

jämfört med läkarstudenter. Samma svarsmönster observeras vid frågan om respekt och 

värdighet.  

 

Högre andel patienter till läkare än läkarstudenter anger att det ej varit aktuellt att känna sig 

delaktig i samtalet om personalen pratar med varandra om dig eller att personalen är 

samstämmig i kommunikationen eller hur personalen samarbetade. 

 

Färre andel patienter som besök läkare på vårdcentralen anger att de fått sin aktuella vård 

tillgodosedd samt att atmosfären där varit bra och lägre andel vill rekommendera 

vårdcentralen.  

 

  



Jämförelse mellan sjuksköterskestudent och sjuksköterska. 

    

Tabell 4:  Jämföra sjuksköterskestudent (patientnöjdhetsenkät) mot sjuksköterska (NPE)  

Sjuksköterska N = 1952 (100) Sjuksköterskestudent N = 76 (100) 

 

Nej, inte 

alls 

2 3 4 Ja, helt och 

hållet 

Ej 

aktuellt  

 N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) p-värde1 

Enkätfrågor2  
(Frågans nummer) 

Sjuksköterska=S 

  

   

 

 
(3) Ställa frågor   4 (5) 8 (11) 56 (74) 8 (11)  

S 51 (3) 57 (3) 192 (10) 335 (17) 1178 (61) 120 (6) 0,036 

(4) Svar som du 

förstod 

  

 1 (1) 7 (9) 55 (72) 

 

13 (17) 0,001 

S 47 (3) 34 (2) 173 (9) 362 (19) 1123 (60) 156 (8)  

(5) Medkänsla & 

engagemang 

  

1 (1) 9 (12) 48 (63) 

 

17 (22) <0,001 

S 57 (3) 55 (3) 216 (11) 413 (21) 1004 (52) 184 (10)  

(6) Respekt & 

värdighet 

  

 3 (4) 72 (95) 

 

1 (1)  
S 52 (3) 30 (2) 99 (5) 225 (12) 1385 (72) 128 (7) 0,002 

(7) Delaktig i samtal   4 (5) 8 (11) 49 (65) 15 (20)  
S 101 (5) 44 (2) 123 (6) 173 (9) 426 (22) 1053 (55) <0,001 

(8) Samstämmiga   1 (1) 12 (16) 48 (63) 15 (20)  
S 46(2) 36 (2) 129 (7) 192 (10) 451 (24) 1059 (55) <0,001 

(9) Samarbete    5 (7) 64 (84) 7 (9)  
S 40 (2) 43 (2) 128 (7) 309 (16) 820 (43) 575 (30) <0,001 

(10) Delaktighet 

vård/behandling 

  

 2 (3) 13 (17) 47 (62)  

 

14 (18)  

S 63 (3) 67 (4) 145 (8) 301 (16) 962 (50)  380 (20) 0,084 

(16) Tillgodosedd vård 

  

 1 (1) 14 (18) 55 (72) 

 

4 (5)  

S 118 (6) 111 (6) 192 (10) 353 (18) 1081 (56) 73 (4) <0,001 

(17) Bra atmosfär 

vårdcentral 

  

4 (5) 5 (7) 66 (87) 

 

 

S 53 (3) 74 (4) 193 (10) 372 (19) 1188 (62) 52 (3) <0,001 

(18) Rekommendera 

vårdcentral 

 

1 (1) 

 

 3 (4) 6 (8) 63 (83) 

 

2 (3) 
 

S 118 (6) 87 (5) 192 (10) 329 (17) 1099 (57) 103 (5) <0,001 
1P-värde räknas ut med Pearson Chi2-test avseende skillnader mellan kategorivariabler. 
2Frågorna är förkortade. För fullständig fråga se bilaga.    

 

Mellan sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter är det en fråga, fråga 10, som inte visar 

statistiskt signifikant skillnad, se tabell 4. På denna fråga är patienternas svar samstämmiga 

för båda grupperna. På resterande frågor ger patienterna högre svar till 

sjuksköterskestudenterna än sjuksköterskorna. På frågorna 3, 4 och 5 skiljer sig patienternas 

svar där sjuksköterskor får svaret 4 i högre grad och sjuksköterskestudenter får svaret ”Ej 

aktuellt” i högre grad.  



Diskussion  

Ett av syftena med denna rapport var att kartlägga och analysera patienttillfredsställelse och 

patientupplevelse efter ett läkarstudent- eller sjuksköterskestudentbesök på vårdcentralen. 

Resultatet visar att patienterna är mycket nöjda med både läkarstudenter och 

sjuksköterskestudenter. Det finns signifikanta skillnader i patienttillfredsställelse och 

patientupplevelse mellan studentgrupperna i enskilda frågor under kategorin involvering och 

delaktighet, respekt och bemötande, och information och kunskap.  

 

Fem av svaren skilde sig statistiskt signifikant. Tre av dessa frågor är upplevelsefrågor och 

handlade om patientens möjlighet att ställa frågor samt svar av dessa. Patienter till 

sjuksköterskestudenter anger i högre utsträckning att de inte finner frågan aktuell. Det kan 

förklaras av de båda yrkesgruppernas olika arbetsområden, där sjuksköterskors 

arbetsuppgifter har en omvårdande och praktisk karaktär som exempelvis såromläggning och 

diabetesbesök [14], som kanske inte väcker så många frågor hos patienten. Till läkaren 

kommer patienter med symtom som måste värderas och bedömas vilket kan behöva 

diskuteras med patienter. Detta förklaringsförslag stämmer inte helt överens med 

motsvarande ordinarie personals svarsmönster där läkare och sjuksköterskor fick liknande 

svarsmönster, och här syns ingen tydlig inbördes skillnad. Det kan också nämnas att även om 

båda studentkategorierna är i slutet av sin utbildning så har läkarstudenten haft avsevärt fler 

praktiktimmar än en sjuksköterskestudent.  

 

Två patientupplevelsefrågor visade signifikant skillnad och de tillhör båda dimensionen 

involvering och delaktighet. Även här visar resultaten att frågorna inte är lika aktuella för 

sjuksköterskestudenterna. Patienterna till sjuksköterskestudenter anger att de inte behövde 

vara delaktiga i sitt vårdbeslut i samma utsträckning som patienter till läkarstudenter. Detta 

kan också spegla de två olika yrkesgruppernas arbetsuppgifter som nämnt ovan. 

 

Ett intressant resultat är att mer än hälften av patientsvaren gällande båda studentgrupperna 

angav att det inte var aktuellt med känslomässigt stöd. Vad som ligger bakom detta är svårt 

att säga, men det kan vara så att merparten av besöken gällde kroppsliga symtom som inte 

krävde känslomässigt stöd.   

 



Rapportens andra syfte var att jämföra student med ordinarie personal. Den jämförelsen visar 

att det finns stora skillnader mellan studentgruppen och ordinarie personal. Detta 

svarsmönster syns mellan både läkare och läkarstudenter och mellan sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter. Svaren från NPE hade en större spridning än patientnöjdhetsenkäten 

och en mycket lägre andel av patienterna gav svaret ”Ja, helt och hållet” på frågorna. Vad 

denna skillnad mellan student och ordinarie personal beror på är oklart. Det kan bero på att 

studenter anstränger sig mera då de har kursmål att uppnå. Det kan bero på att ordinarie 

personal tenderar att jobba på rutin och fokuserar mer på diagnosen än på patientbemötandet. 

Det kan även bero på att patienter tenderar att vara generösare med betygen till studenter 

eftersom de är under utbildning. Studenterna får också längre tid för hela patientbesöket, 

vilket ger tid till ett djupare samtal. Vidare är patienter kanske mer hårda gentemot ordinarie 

personal eftersom de ser en förändring- och förbättringspotential av verksamheten vid mindre 

positiva svar.  

 

En annan skillnad mellan ordinarie personal och studentgruppen är att patienterna till 

personalen angav att samarbete och kommunikation i personalgruppen inte var aktuellt. Detta 

speglar att läkarna och sjuksköterskorna arbetar mer självständigt. Studenterna däremot 

arbetar under handledning [3]. 

 

Enligt de sju dimensionerna mättes sex av dessa. Tillgänglighetsaspekten mättes inte 

eftersom patientnöjdhetsenkäten var utformad att utvärdera studentens bemötande och inte 

vårdcentralens organisation.   

  

En av studiens styrkor är att det inte är någon könsskillnad mellan patienter till studenter och 

ordinarie personal, vilket tyder på att studenter träffar samma patienter som läkare och det 

talar för att studentmaterialet är representativt. 

 

En annan styrka med denna uppsats är att vi för första gången kan fånga vad patienter tycker 

om att träffa studenter i slutet av sina vårdutbildningar och även jämföra data mot den 

kliniska vardagen under samma period. En till styrka är att det är många svar från NPE, vilket 

gör att det går att räkna på eventuella statistiska skillnader.  

 

Svagheten är att det är en tvärsnittsstudie som bara ger en ögonblicksbild och inte kan påvisa 

förändringar över tid. Det är sant för patientnöjdhetsenkäten men är inte lika relevant för NPE 



som har upprepade mätningar som i stort är konstanta, och antalet svarande är stort vilket är 

positivt för statistiken. Båda enkäterna har för låg svarsfrekvens för att kunna dra säkra 

statistiska orsakssamband. Att NPE:s svarsmönster har legat stabilt under flera års mätningar 

styrker att resultatet från NPE 2018 går att lita på [15].  

 

Exempel på fortsatt forskning kan vara att återupprepa studien med patientnöjdhetsenkäten 

regelbundet för att över tid se patienternas omdömen om studenterna. 

Slutsats 

Patienterna är mycket nöjda med att träffa läkarstudenter och sjuksköterskestudenter och 

helhetsintrycket är mycket bra. Det finns statistiska skillnader i patientupplevelse och 

patienttillfredsställelse som delvis kan kopplas till yrkesroll.  

 

Patienternas tillfredställelse och upplevelse är bättre i alla dimensioner efter besök hos 

studentgruppen jämfört med hos ordinarie personal. Även om totalresultaten är bra på de 

olika dimensionerna hos ordinarie personal, så får studenternas patienter större möjlighet till 

att ställa frågor, mer lättförståeliga svar och bättre bemötande. Studenterna ger patienten mer 

inflytande över sin vård än vad ordinarie personal ger sina patienter. Dessutom är patienterna 

mer nöjda över sin vård från studenterna, de tycker atmosfären på vårdcentralen är bättre och 

de är mer benägna att rekommendera vårdcentralen till andra.  
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