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Sammanfattning 

Enligt riktlinjer bör sjukvården präglas av empatisk och 
patientfokuserad kommunikation. Det har dock visats att 
kommunikationen i sjukvården ibland är bristfällig och att metoder för 
att lära ut god kommunikation är otillräckliga. Effekter av en 
färdighetsträning i det konkreta kommunikationsverktyget validering 
har därför studerats i föreliggande studie. 22 läkarstudenter deltog i 
studien för att utvärdera genomförbarhet av en kort valideringsträning. 
För att mäta utfallet användes subjektiva självskattningar och 
objektiva observatörsskattningar av validering/invalidering. Studiens 
resultat visar signifikanta skillnader mellan för- och eftermätning på 
alla utfallsmått, samt effektstorlekar som klassas som stora i sex av sju 
fall (Cohen’s d: 0.58-4.44). Resultaten är positiva då de indikerar att 
endast en kort träning ger stora effekter. För framtida forskning 
rekommenderas effectivenesstudier i autentisk sjukvårdsmiljö. 
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Validate More! 

The Effects of a Short Training in Validation Technique for Medical Students1 

Lisa Braide & Emma Nilsson 

Örebro University 

 

 

Abstract 

According to guidelines the health care should be characterized by 
empathic and patient-focused communication. It has been shown that 
communication in health care sometimes is inadequate and that 
methods for teaching good communication are insufficient. Effects of a 
skill training in the hands-on communication tool validation have 
therefore been investigated in the current study. 22 medical students 
participated in the study to evaluate feasibility of a short validation 
training. To measure the outcome subjective self reports and objective 
observations of validation/invalidation were used. The results show 
significant differences between pre and post intervention in all outcome 
measures, and effect sizes that qualify as large in six out of seven cases 
(Cohen’s d: 0.58-4.44). These results are positive since they indicate 
that only a short training can have large effects. For future research 
effectiveness studies in authentic health care environments are 
recommended.  

Keywords: Communication, validation, training, medical students 
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Validera mera!  

Effekterna av en kort färdighetsträning i valideringsteknik för läkarstudenter 

Att patienter inte är nöjda efter att ha träffat sin läkare är vanligt (Swenson et al., 2004), två 

tredjedelar av patienter rapporterar att de är missnöjda (Clinical Innovation+Technology, 

2011). Läkaren har ofta mer makt än patienten i den medicinska konsultationen (Morrison & 

Bennett, 2012) och använder medicinsk kunskap i sina försök att bemöta patientens oro och 

negativa affekter (Epstein et al., 2005). Många patienter önskar dock utöver detta medicinska 

fokus en mer emotionellt fokuserad och jämlik kommunikation med sina läkare (Morrison & 

Bennett, 2012), vilket kan benämnas patientcentrerat förhållningssätt. Sedan år 2014 har 

patientinflytande och patientcentrerat förhållningssätt integrerats i Patientsäkerhetslagen 

(2010: 659, 7 § 6 kap), vilket ytterligare visar på hur viktigt patientcentrerat bemötande är. 

Konsultationen är en av de viktigaste aspekterna inom sjukvården (Morrison & Bennett, 

2012). Brister i kommunikationen mellan läkare och patient får många negativa effekter, 

exempelvis att patienters följsamhet till behandling blir sämre, vilket är ett stort problem i 

sjukvården och leder till ineffektiv behandling (Charlton, Dearing, Berry, & Johnson, 2008). 

En effektiv kommunikation har däremot visat sig ha positiva effekter på patientutfallet 

(Haskard Zolnierek & Dimatteo, 2009). 

Läkarstudenter får träning i kommunikation i sin utbildning, men ofta är den inte 

tillräcklig (Roter & Hall, 2006). Det har även framkommit att läkare ibland upplever ångest 

inför patientsamtal (Dennis, Warren, Neville, Laidlaw, & Ozakinci, 2012). Ett konkret 

verktyg för att förbättra kommunikation torde minska denna ångest och framförallt förbättra 

patientens upplevelse av läkarbesöket. Ett sådant verktyg är validering, som har visat sig ha 

positiva effekter framförallt hos personer med emotionellt instabil personlighetsstörning 

(Linehan, 1993) men även i medicinska sammanhang (Linton, 2013). 
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Kommunikation 

Kommunikation innebär att en organism överför meningsfull information till en annan 

organism, vilken kan tolka informationen och besvara den på lämpligt sätt (Beattie & Ellis, 

2014; Hogg & Vaughan, 2011). Att kommunicera är det sociala samspelets grundpelare och 

kan ske på många olika sätt: genom ansiktsuttryck, kroppsspråk, ord, tecken, gester och 

beröring. Människan är en social varelse och kommunikation är viktig för henne, bland annat 

eftersom det är genom kommunikation som vi påverkar varandra (Hogg & Vaughan, 2011). 

För att kommunikation ska vara effektiv bör den vara rak och ha ett innehållsrikt och klart 

budskap som kan tas emot och förstås av mottagaren (Linton, 2013). 

Kommunikation kan analyseras utifrån tre aspekter: en sändare som kodar information 

till en signal, den faktiska sändningen av signalen, och en mottagare som avkodar signalen 

och tar till sig informationen (Beattie & Ellis, 2014). Det är viktigt att ta i beaktande att 

sändarens och mottagarens upplevelse av samma interaktion kan skilja sig åt. Dessa tre delar 

av kommunikationsprocessen kan användas för att studera brister i kommunikationen, 

tillsammans med en fjärde del: att sändarens kodning och mottagarens avkodning passar 

dåligt ihop (Beattie & Ellis, 2014). Ett exempel på detta är att sändaren och mottagaren har 

olika kunskaper i ämnet som diskuteras. När människor kommunicerar antar de att den de 

kommunicerar med har liknande kunskap om saker och ting som de själva har, och att mycket 

av det de tänker och tycker inte behöver sägas. Detta grundläggande antagande kan leda till 

att kommunikationen misslyckas (Beattie & Ellis, 2014). 

Kommunikation mellan läkare och patienter 

Sjukvården är inget undantag när det gäller kommunikationens betydelse. Det traditionella 

sättet för läkare att kommunicera med patienter benämns professionscentrerat förhållningssätt, 

vilket innebär att läkaren är den som styr mötet och beslutar kring behandling. Dock har 
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förhållningssättet det senaste årtiondet skiftat mot ett mer patientcentrerat (Morrison & 

Bennett, 2012).  

Generellt har medicinsk kommunikation sex funktioner: främja läkare-patient 

relationen, få information från patienten, delge relevant information till patienten, underlätta 

delat beslutstagande (Shared Decision Making, SDM), möjliggöra hälsobeteenden, samt 

besvara affekt (Suchman & Matthews, 1988). Riktlinjer för optimal kommunikation och för 

att öka medicinsk följsamhet har publicerats av The UK National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE, 2009). En orsak till riktlinjernas uppkomst är att mellan en tredjedel och 

hälften av alla mediciner som skrivs ut inte tas som rekommenderat. Detta får i sin tur följder 

som är rent ekonomiska, både för samhälle och för individ, men också hälsomässiga sådana 

(NICE, 2009). Riktlinjerna berör exempelvis betoning på följande: att fråga om följsamhet på 

ett rättframt, öppet och icke-dömande sätt, att utforska anledningar till att medicinska råd inte 

följs och att anpassa stil och mängd information efter patientens preferenser. 

En effektiv kommunikation mellan sjukvårdspersonal och patient kan ha en terapeutisk 

effekt på patienten (Travaline, Ruchinskas & D'Alonzo, 2005). Hur patienten blir bemött av 

sin vårdgivare har en oväntat stark effekt på de kliniska resultaten (Linton, 2013), bland annat 

därför att god kommunikation kan öka följsamheten till medicinsk behandling (Charlton et al., 

2008; Haskard Zolnierek & Dimatteo, 2009), och att en empatisk kommunikation kan minska 

patientens ångest (Butow & Sharpe, 2013; Travaline et al., 2005). Även patientnöjdhet, 

hälsostatus och förmåga att komma ihåg information kan påverkas positivt av en effektiv och 

empatisk kommunikation (Haskard Zolnierek & Dimatteo, 2009). Dessutom har det visat sig 

att de patienter som upplever att kommunikationen med läkaren fungerar väl är bättre på att 

upptäcka hälsoproblem, har lättare att förstå olika behandlingsalternativ, följer 

medicinscheman, samt gör beteendeförändringar (Travaline et al., 2005). En välfungerande 
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kommunikation mellan patient och läkare, där parterna förstår varandra, kan till och med ha 

samma effekt som läkemedel (Travaline et al., 2005). 

Läkaren påverkas också av kommunikationen med patienten men det har varit svårt att 

hitta forskning om läkarens upplevelse av patientmötet. Läkare har dock samma fundamentala 

sociala behov som andra människor. Även de söker och mår bra av meningsfulla relationer 

och utbyten (Suchman & Matthews, 1988). De kan uppleva det som ett privilegium att bli 

insläppta i en patients liv och uppskatta den närhet detta skapar (Suchman & Matthews, 

1988). Samtidigt påverkar kommunikationen det medicinska utfallet av patientmötet positivt 

(Linton, 2013), vilket kan antas vara eftersträvansvärt av alla läkare. 

SDM och patientcentrerad kommunikation är förhållningssätt för patientbemötande 

(Morrison & Bennett, 2012), dock inte konkreta sådana. SDM förespråkar hur beslut bör 

fattas, medan det patientcentrerade förhållningssättet framförallt står som en kontrast mot det 

professionscentrerade förhållningssättet (Morrison & Bennett, 2012). Dessa förhållningssätt 

involverar patienten i vården, men utan faktiska verktyg. Ett specifikt och konkret verktyg för 

att bemöta patienters emotioner är validering. 

Validering 

Ett sätt att kommunicera acceptans och förståelse, det vill säga empati, är validering (Linehan, 

1993). Egidius (2008) definierar validering som “att i ord och handling bekräfta, det vill säga 

visa medvetenhet om och acceptans av patienten, att det han eller hon gör och känner är 

begripligt utifrån omständigheterna” (s. 718). Empati, däremot, avser intellektuell förståelse 

för andras reaktioner, emotionellt inkännande i andras upplevelser, samt inlevelse - att man 

kan se problem med andras ögon (Egidius, 2008). Empati behöver alltså inte kommuniceras 

till mottagaren, medan validering innebär att visa (kommunicera) bekräftelse genom ord eller 

handling. Ordet validering kommer från engelskans valid med betydelsen giltig (Nordstedts 
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Akademiska Förlag, 2005). Att kommunicera att en annan persons upplevelse är giltig är 

validering.  

Genom validering uttrycks alltså förståelse för en annan persons situation, känslor och 

beteenden. Detta görs utan att döma eller värdera. Validering behöver inte innebära att hålla 

med en annan person, men att försöka förstå och kommunicera giltighet (Linton & Flink, 

2011; Shenk & Fruzzetti, 2011). Validering kan ha en förstärkande funktion, det vill säga öka 

beteenden, men är inte samma sak som förstärkning (Linehan, 1993). När patienten blir 

validerad ökar dennes förståelse för, samt vilja att följa läkarens ordinationer (Linton, 

Boersma, Vangronsveld & Fruzzetti, 2012; Travaline et al., 2005; Vangronsveld & Linton, 

2012). Detta skulle kunna förklara att följsamheten hos patienter ökar vid ett validerande 

bemötande.  

Verktyget validering kommer ursprungligen från Dialektisk Beteendeterapi (DBT), 

vilken är en behandlingsform för personer med Emotionellt Instabil Personlighetsstörning. 

Diagnosen karaktäriseras av svårigheter i att reglera känslor. I arbetet med patienter med 

denna diagnos är validering mycket hjälpsamt för att kommunicera icke-dömande och 

acceptans (Linehan, 1993). Validering minskar även negativ affekt samt är hjälpsamt för att 

hantera och reglera emotioner (Koerner, 2012). 

En annan dimension av validering är invalidering. Vid invalidering ifrågasätts, bedöms 

eller trivialiseras en persons upplevelse och känslor (Fruzzetti, & Worrall, 2010; Shenk & 

Fruzzetti, 2011; Vangronsveld & Linton, 2012). Invalidering kan ses som motsatsen till 

validering (Fruzzetti, 2006). I många fall är invalidering inte illa menat, exempelvis att säga 

”du behöver inte oroa dig”. Ett validerande bemötande i detta fall vore exempelvis att säga 

”jag hör att du är orolig, jag kan tänka mig att det är jobbigt för dig”.  

Validering brukar kategoriseras utifrån sju olika nivåer (Öst, 2013). Det är viktigt att 

valideringsnivån matchar beteendet som valideras, då validering på fel nivå kan bli 
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invaliderande (Öst, 2013). De mer avancerade nivåerna av validering (nivå 4-7) används med 

fördel i sammanhang där två personer har en djupare relation, exempelvis terapi med DBT.  

I sjukvårdssituationer har validering undersökts alltmer. Validering har då konstaterats 

kunna öka patientnöjdhet, minska smärta, minska negativ affekt, öka följsamhet, minska 

fysiologiskt påslag, samt öka positiv affekt (Linton, Boersma, Vangronsveld & Fruzzetti, 

2012; Travaline et al., 2005; Vangronsveld & Linton, 2012). 

Många av de uttalanden som görs av personal inom sjukvården kan dock ses som 

invaliderande (Vangronsveld & Linton, 2012). Till exempel att patientens upplevelse av vad 

som är fel i kroppen korrigeras (“Det är inget fel med din rygg eftersom vi inte hittar något på 

röntgen.”) eller att patienten uppmanas att förändra sig (“Du måste träna mer om du ska bli 

hjälpt.”) (Linton, 2013). Validerande bemötande i dessa fall är exempelvis att säga ”Jag 

förstår att det är frustrerande för dig att ha ont i ryggen när vi inte hittar något fel på röntgen” 

och ”Det är svårt för dig att börja träna eftersom det gör dig orolig när det gör ont”. 

Invalidering kan i sin tur leda till ökat fysiologiskt påslag, ökad negativ affekt, mer intensiva 

känsloupplevelser, samt känslor av skam (Koerner, 2012). 

Att validera patienten förknippas med bättre vård och är ett effektivt sätt att 

kommunicera (Linton, 2013). Förståelsen av patientens upplevelse, samt att kommunicera 

denna förståelse är då det essentiella. Genom att validera patienten normaliseras situationen 

och ytterligare utforskande av patientens situation underlättas. Att korrigera patienten eller 

försöka få till en förändring torde kunna användas inom vården för att utbilda och ge 

information, men leder oftast till att patienten gör mer motstånd och förlorar förtroende och 

entusiasm (Linton, 2013). Genom att istället validera visar vårdgivaren förståelse för patienten 

och dennes situation (Linton, 2013). Faktum är att validering kan underlätta för förändring 

trots att det egentligen är ett verktyg som används för att uttrycka acceptans (Koerner, 2012). 

Om patienten upplever sig förstådd av sin vårdgivare blir det lättare för hen att delge annan 
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information som är viktig men kan vara svår att prata om. Kort sagt är empati nödvändig och 

validering att föredra för att en ömsesidig bild av problemet ska växa fram, och för att 

patienten ska känna stöd och förståelse, vilket i sin tur underlättar för behandling (Linton, 

2013). 

Då validering underlättar emotionsreglering, det vill säga sänker negativt emotionellt 

påslag, kan validering även medverka till att patienten får lättare att ta till sig den information 

vårdgivaren ger och på så sätt också få ut mer av läkarsamtalet. Detta eftersom hög affekt kan 

försvåra kommunikation och minska patientens förmåga att ta in information (Linehan, 1993). 

Förmågan att komma ihåg information kan påverkas positivt av en effektiv 

kommunikationsstil där empati ingår (Haskard Zolnierek & Dimatteo, 2009). 

Försäkran 

Liksom validering är försäkran ett konkret verktyg för att bemöta patienter. Försäkran innebär 

att försöka övertyga en patient om att det inte är någon fara för dennes hälsa. Ett sätt för 

sjukvårdspersonal att ge försäkran är att ge information (exempelvis att säga ”Du behöver inte 

oroa dig, testerna ser bra ut.”). Att försäkra minskar dock inte negativ affekt, och patienten 

kan uppleva att vårdgivaren inte tar seriöst på beskrivna symptom (Linton et al., 2012). 

Försäkran kan dock vara både validerande och invaliderande beroende på kontext (Linton et 

al., 2012), och kan vara hjälpsamt för personer med endast en låg grad av oro men mindre 

hjälpsamt för de med högre orosgrad (Linton, McCracken & Vlaeyen, 2008). Med ovan 

nämnda resonemang i åtanke är validering ett alternativ till hur sjukvårdspersonal kan bemöta 

patienter med hög grad av oro eller negativ affekt, då det är ett mer tillförlitligt sätt att lugna 

patienten. Dessutom har validering många andra positiva effekter som nämnts ovan. 

Validering i sjukvården 

För terapeuter som arbetar med DBT är validering ett viktigt verktyg när det uppstår svåra 

situationer och patienterna är högaffektiva (Linehan, 1993). Även för läkare uppstår svåra 
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situationer i patientmötet, där patienter är oroliga eller upprörda. Läkare måste ibland samtala 

om ämnen som är känsliga, emotionellt laddade, eller svåra att ta upp på ett icke-kränkande 

sätt, exempelvis missbruk, sexuella vanor eller en allvarlig sjukdom. Även i dessa situationer 

kan validering vara ett funktionellt verktyg. Specifikt för att det är konkreta beteenden som 

kan användas, till skillnad från andra kommunikationsmodeller som bidrar med ett mer 

abstrakt förhållningssätt. Utöver detta kan validering också vara till hjälp i mer vardagliga 

läkare-patient situationer eftersom validering ökar läkarens förståelse av patienten och 

patientens upplevelse av att vara förstådd (Linton, 2013). Se figur 1 för en överblick över hur 

validering kan påverka läkare-patient situationen.  

Generellt sett har läkare svårt att upptäcka oro och andra negativa känslor hos sina 

patienter (Roter & Hall, 2006). Dock har man sett att detta underlättas vid ökad ögonkontakt. 

Läkare och patient speglar varandra i röstläge, gester, kroppshållning, ögonkontakt och hur 

mycket de avbryter varandra (Roter & Hall, 2006). En följd av detta är att både positiva och 

negativa spiraler kan utvecklas. Exempelvis kan en orolig patient framstå som sur och otrevlig 

utifrån dessa faktorer, vilket kan påverka läkarens spegling av patienten, och i sin tur hur 

patienten uppfattar läkaren (Roter & Hall, 2006). Genom att bryta spiralen, exempelvis genom 

att läkaren lärt sig validering och validerar patientens oro, kan det förebyggas att både läkare 

och patient blir upprörda av och missnöjda med mötet. 

Som rapporterats ovan tar vi människor ofta för givet att den vi kommunicerar med vet, 

kan och förstår det vi själva gör, samtidigt som upplevelsen kan skilja sig åt mellan sändare 

och mottagare avseende samma interaktion (Beattie & Ellis, 2014). Validering innebär att 

tydligt uttrycka empati istället för att endast anta att den andra personen uppfattar och förstår 

den faktiskt upplevda empatin. Validering underlättar på så sätt kommunikationen och 

minskar risken för missförstånd, vilka i sin tur kan leda till att sändaren och mottagaren 

upplever interaktionen olika. När läkaren validerar sin patient kan det också innebära att 
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Pa$ent	  

Validering	  

"Känner	  sig	  
förstådd"	  
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nega$v	  affekt	  

Tar	  in	  
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Bä6re	  
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Sämre	  
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Berä6ar	  
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Läkaren	  
förstår	  sämre	  

patienten får möjlighet att uttryckligen berätta om sin upplevelse istället för att läkaren antas 

förstå. Kort sagt ger validering en god grund för kommunikation (Linton, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

Figur 1. En förenklad modell över hur man kan se på validering i vården, samt eventuella 
effekter. Modellen är konstruerad av författarna för att ge en övergripande bild av validering, 
den baseras på tidigare forskning (Linton, 2013; Linton, Boersma, Vangronsveld & Fruzzetti, 
2012; Travaline et al., 2005; Vangronsveld & Linton, 2012; Koerner, 2012; Linehan, 1993). 

Kommunikationsträning 

Träning i kommunikation är ett frekvent inslag i de flesta läkarutbildningar i USA (Travaline 

et al., 2005) men behöver inte spegla svenska förhållanden. Vid Örebro Universitet 

förekommer träning i kommunikation från utbildningens start, dock ökar fokus från och med 

den tredje terminen (Örebro Universitet, 2012). Kommunikationsträning förekommer alltså 

men kan, liksom på övriga läkarutbildningar (Roter & Hall, 2006), antas vara otillräcklig för 

vissa studenter, men inte för alla.  
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De typer av kommunikation som lärts ut och undersökts i flera studier är bland annat 

patientcentrerat förhållningssätt (Alamo, Moral & Pérula de Torres, 2002; Baker, Young, 

McCracken, Kouretas, & Galante, 2014), shared decision making (SDM) (Bieber et al., 2008) 

och psykosocial kommunikation (Haskard Zolnierek & Dimatteo, 2009). Resultaten av dessa 

studier har visat att kommunikationsträning har positiv effekt på patienters följsamhet till 

behandling (Haskard Zolnierek & Dimatteo, 2009), minskar grad av psykologiskt lidande, 

minskar smärta (Alamo et al., 2002), ökar patientnöjdhet (Baker et al., 2014) och minskar 

negativ affekt (Bieber et al., 2008). En studie (Shilling, Jenkins & Fallowfield, 2003) ämnade 

undersöka patientnöjdhet, läkarnöjdhet och läkarbeteende efter en träning i kommunikation. 

Resultaten visar att läkarna förändrade sitt beteende på en signifikant nivå, och att patienterna 

blev mer nöjda, dock ej på en signifikant nivå. Inga signifikanta skillnader i läkarnöjdhet 

fanns.  

En vanligt förekommande kritik av läkarutbildningarna är att de viktiga interpersonella 

och kommunikativa färdigheterna får för lite uppmärksamhet (Roter & Hall, 2006). 

Kommunikationsträningen ges ofta i grupp, vilket kan minska dess effekt och påverka hur väl 

studenterna tar till sig träningen samt påverka deras inställning till träningen negativt (Dennis 

et al., 2012). Exempelvis kan social ångest hos studenten påverka dennes attityd gentemot 

träningen och öka ångest inför gruppträning (Laidlaw, 2009). Studenterna har ofta en antingen 

positiv eller negativ syn på kommunikationsträning, vilket korrelerar med graden av social 

ångest (Laidlaw, 2009). 

Vissa läkarstudenter upplever ångest när de ska kommunicera med patienter, vilket gör 

det svårt för dem att göra det på ett effektivt sätt (Dennis et al., 2012). 

Kommunikationsträning bidrar dock till att läkarstudenter upplever mindre grad av ångest och 

färre negativa tankar i möten med patienter, utöver att de rapporterar färdighetsförbättring 

(Dennis et al., 2012). Graden av social ångest inverkar dessutom på viljan att delta i just 
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kommunikationsträning i grupp. Laidlaw (2009) föreslår att framtida tränare i kommunikation 

bör ha detta i åtanke för att utforma träningsupplägget på bästa sätt.  

Studenter som visar intresse för att delta i kommunikationsträning för att minska sin 

ångest upplever ibland att det tolkas som en svaghet av klasskamrater och lärare på 

läkarprogrammet (Dennis et al., 2012). Att söka hjälp för kommunikationsrelaterade 

svårigheter försvåras av läkarprogrammets tävlingsinriktade miljö, framförallt män upplever 

ett stigma kring detta, vilket visar sig i kommunikationsstudiers könsfördelning (Dennis et al., 

2012). I en studie om kommunikationsträning (Dennis et al., 2012) deltog endast kvinnor. 

Könsfördelningen över läkarprogrammet i Sverige är 53,2% kvinnor och 46,8% män, och i 

Örebro 54,7% kvinnor och 45,3% män	  (Läkarprogram i Sverige, 2015). 

Forskning har visat att studenter på de första terminerna av läkarutbildningen är bättre 

på att kommunicera med sina patienter än färdigutbildade läkare (Roter & Hall, 2006) och att 

studenternas attityd gentemot kommunikationsträning blir mer negativ senare i utbildningen 

(Laidlaw, 2009). En möjlig förklaring är att det i takt med att studenternas kunskaper om den 

medicinska vetenskapen ökar blir svårare för dem att bara interagera med patienterna, och inte 

enbart se deras medicinska problem. Dessutom värderas den icke-medicinska typen av 

kommunikation inte så högt av studenterna själva (Roter & Hall, 2006). En stor del av 

läkarrollen lärs genom modellinlärning där studenterna tar efter sina lärares och handledares, 

det vill säga erfarna läkares, sätt att bemöta patienter. 

Många av de som undervisar på medicinska utbildningar är dock ense om att träning i 

kommunikation är nödvändig för blivande läkare (Roter & Hall, 2006). Forskning på området 

har visat att kommunikationsträning förbättrar läkarstudenters förmåga att kommunicera och 

att effekterna består efter drygt fem år, och kan därför antas vara permanenta (Roter & Hall, 

2006). Rädsla för att interagera fortsätter dock vara ett problem för en del studenter trots att de 

tar del av den vanliga kommunikationsträningen (Laidlaw, 2009). 
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Valideringsträning 

Tidigare har korta träningar i validering undersökts på par där den ena upplever smärta 

(Edlund, Carlsson, Linton, Fruzzetti, & Tillfors, 2014) eller är deprimerad (Fantozzi & 

Fruzzetti, unpublished manuscript). Studierna fann att dessa korta träningar hade effekt på 

partnerns valideringsförmåga. Forskningsfyndet är positivt då validering kan vara svårt att 

bemästra (Linton, 2013). Valideringsträning syftar både till att öka validering och minska 

invalidering (Edlund et al., 2014). 

Den föreliggande studien 

Som konstaterats ovan är kommunikationen i sjukvården i många fall bristfällig, vilket 

påverkar patienternas vård (Charlton et al, 2008). Läkarutbildningen erbjuder 

kommunikationsträning, men inte i tillräcklig utsträckning (Roter & Hall, 2006). 

Läkarstudenter kan dessutom ha svårt att tillgodogöra sig träningen då den ofta sker i grupp. 

Social ångest har visat sig påverka viljan att delta i kommunikationsträning; det vill säga, de 

som behöver träningen mest undviker den (Laidlaw, 2009; Dennis et al., 2012).   

Validering, vilket är ett konkret kommunikationsverktyg, har konstaterats ge positiva 

resultat gällande bland annat patientnöjdhet, smärtupplevelse, negativ affekt och medicinsk 

följsamhet enligt ovan nämnda forskning (Haskard Zolnierek & Dimatteo, 2009; Linton et al., 

2012; Travaline et al., 2005; Vangronsveld & Linton, 2012). 

Forskning på kommunikationsträning för läkarstudenter har föreslagit att träningen bör 

ske individuellt snarare än i grupp då viljan att delta i gruppträning påverkas negativt av social 

ångest (Laidlaw, 2009). Detta har beaktats vid utformandet av den föreliggande studien, som 

har undersökt effekterna av en kort träning i validering hos läkarstudenter. 

Träningssessionerna har genomförts individuellt under två tillfällen á en timme vardera.  

Ett möte mellan läkare och patient i en sjukvårdssituation kan se mycket olika ut, de är 

olika långa och berör olika känslosamma innehåll, detta leder till svårigheter i att utreda 
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effekterna av en kommunikationsträning. Vangronsveld och Linton (2012) förespråkar att 

forskning på validering i läkare-patient situationer bör filmas för att utreda om tillräcklig 

validering förekommit under samtalet. För att utvärdera huruvida validering ökar och 

invalidering minskar i den föreliggande studien har därför simulerade läkarmöten med 

rollspelade “patienter” använts, samt självskattningar för läkarstudenter och ”patienter”. De 

simulerade läkare-patient situationerna har även filmats för att senare bli bedömda av 

oberoende bedömare. Föreliggande studie är den första i sitt slag där samtalen mellan läkare 

och patient filmats för att kunna bedömas. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om en kort träning i validering kan öka frekvensen av 

läkarstudenters validering och minska frekvensen av invalidering i en simulerad 

patientsituation, samt undersöka ”patientens” och läkarstudentens upplevelse av mötet.  

Hypoteser 

1. En kort träning i validering ökar läkarstudenters frekvens av validering vid 

patientbemötande. 

2. En kort träning i validering minskar läkarstudenters frekvens av invalidering vid 

patientbemötande. 

3. Läkarstudenterna kommer, i skattningar, att upplevas som mer validerande, mindre 

invaliderande och de rollspelande patienterna kommer att vara mer nöjda med 

konsultationen efter träningen. 

4. Läkarstudenterna kommer att vara mer nöjda med sitt patientbemötande efter att de 

genomgått träningen. 
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Metod 

Forskningsdesign 

En experimentell inomgruppsdesign med för- och eftermätning användes. Mellan för- och 

eftermätningen genomgick deltagarna en kommunikationsträning uppdelad på två tillfällen 

med cirka en veckas mellanrum. Träningen fokuserade på hur läkarstudenterna kan bemöta 

patienter på ett validerande sätt. För att undersöka effekten av träningen användes kodning av 

videoinspelade samtal mellan läkarstudent och ”patient”, samt skattningsformulär till både 

läkarstudent och ”patient”. Studien testade genomförbarhet (feasibility), det vill säga om det 

är möjligt att träna läkarstudenter i validering. Då studien genomfördes under experimentella, 

kontrollerade och inte “verkliga” förhållanden undersökte den metodens 

(valideringsträningens) efficacy. Kazdin (2010) rekommenderar att forskning inom ett nytt 

område inleds med en efficacy-design, att fokus läggs på intern validitet framför extern, samt 

att en inomgruppsdesign är att föredra.  

Deltagare i studien 

Deltagare i studien var 22 läkarstudenter från Örebro Universitet, det vill säga att ett 

bekvämlighetsurval gjordes. Studenter från läkarprogrammet termin ett, två och tre valdes ut 

att delta, eftersom kommunikation finns i läkarstudenternas utbildningsplan från och med 

slutet av termin tre. Interventionen var lagd tidigt i utbildningen och läkarstudenterna hade 

inte hunnit få så mycket medicinsk kunskap och träning i att möta patienter.  

Urvalet av läkarstudenter var medvetet inriktat på läkarstudenter som ännu inte fått 

träning i kommunikation. Dels för att samplet skulle ha så lika förutsättningar som möjligt 

(läkarstudenterna skulle inneha liknande kunskaper i kommunikation), dels för att de inte 

skulle få annan kommunikationsträning under studiens gång (vilket hade kunnat påverka 

effekterna av träningen i studien), och dels för att de inte skulle ha förkunskaper om 

kommunikation (som kunde ha påverkat deras uppfattning/förmåga att ta till sig träningen). 
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Dock är kommunikation viktigt i läkaryrket och träning förekommer således kontinuerligt 

under utbildningen från dess start, vilket troligen innebär att läkarstudenterna redan hunnit få 

viss träning i kommunikation.  

Ytterligare en anledning till att denna studies fokus för rekrytering var studenter vid de 

första terminerna var att intresset för att delta i kommunikationsträning minskar ju längre 

studenten går på läkarprogrammet (Laidlaw, 2009). Nedan ses tabell 1 över deltagarnas 

fördelning över kön samt termin.  

Tabell 1 
Fördelning av deltagare över kön och termin. 
Man Kvinna Totalt Termin 1 Termin 2 Termin 3 Totalt 
6 16 22 13 7 2 22 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att inkluderas i studien krävdes att personen var student på termin ett, två eller tre på 

läkarprogrammet vid Örebro Universitet. I samband med rekryteringen delades ett 

screeningformulär ut med frågor om hur läkarstudenterna skulle bemöta en patient, för att 

mäta deras valideringsförmåga (se bilaga 1). Om över 30 läkarstudenter visade intresse för 

studien skulle screeningen användas för att välja ut de med lägst valideringsförmåga. 27 

personer var intresserade av att delta och screeningen behövde därmed inte användas för att 

göra ett urval. I screeningformuläret fick läkarstudenten kryssa i “ja”, “nej” eller “osäker” för 

att visa om de var intresserade av att delta i studien.  

Rekryteringsförfarande 

Deltagarna rekryterades i samband med en ordinarie föreläsning på Örebro universitet. De 

fick information om studien samt fylla i ett samtycke om att delta i screening (bilaga 1), 

möjlighet att ställa frågor, samt fylla i screeningformuläret (bilaga 1). Alla närvarande 

ombads att fylla i formuläret oavsett om de var intresserade av att delta, detta för att skydda 

de som var intresserade av att senare delta i studien och deras rätt att delta anonymt. 
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De 27 intresserade läkarstudenterna (de som fyllt i “ja” i screeningen) kontaktades 

sedan via mail, telefonsamtal eller sms efter önskemål. De som inte svarade påmindes 

ytterligare via mail och telefon. Två personer gick dock inte att nå. Tre personer av de som 

tackat ja kunde senare inte delta i studien och uppgav tidsbrist som skäl. Alltså var det fem 

personer som tackat ja till att delta men som inte gick att få kontakt med alternativt tackade 

nej. De osäkra mailades utförlig information om studien och ombads ta kontakt om de var 

intresserade, de fick även ett påminnelsemail. 

Bortfall av deltagare. Ingen av de som fyllt i att de var osäker deltog sedan i studien, 

bara de som tackade ja från början valde alltså att delta, se tabell 2. Alla som deltog vid första 

tillfället kom tillbaka till det andra, det vill säga att 0% av deltagarna föll bort mellan session 

ett och två. 

Tabell 2 
Rekrytering och bortfall av deltagare i studien.  
 Närvarande i 

klassrummet 
Fyllde i 
formulär 

Ja Nej Osäker Deltog 
session 1 

Deltog 
session 2 

Åter-
bud 

Inte 
svarat 

T1 57 54 16 29 9 13 13 3 - 
T2 38 23 8 14 1 7 7 - 1 
T3 51 29 3 23 3 2 2 - 1 
Totalt 146 106 27 66 13 22 22 3 2 

Etiska aspekter 

En etikansökan (“Ethical Approval Form”) fylldes i innan studiens början för att reflektera 

över etiska överväganden. Örebro psykologprograms etikgrupp godkände sedan ansökan. 

”Yrkesetik i psykologiskt arbete” (Övreeide, 2010) beskriver hur en studie bör ta 

hänsyn till etiska riktlinjer, denna studie följer dessa. Studien följer även de yrkesetiska 

principerna för psykologer i Norden (Sveriges Psykologförbund, 1998). 

Deltagarna fick utförlig skriftlig och muntlig information om studien samt flera tillfällen 

att ställa frågor. Syftet med studien samt vilka metoder som användes var under hela förloppet 

öppet. Deltagarna ombads fylla i ett skriftligt samtycke (se bilaga 2) vilket innehöll 

information om frivilligt deltagande, att deltagarna kan avbryta sitt deltagande när de vill utan 
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att ange varför, att de blir filmade, samt att endast forskningsteamet kommer att ha tillgång till 

filmerna och att filmerna kommer att förstöras senast sex månader efter avslutad studie. 

”Patient” samt bedömare fyllde i ett samtycke med tystnadsplikt innan de fick se filmklipp 

alternativt träffa läkarstudenter. 

Deltagarna fick ett presentkort á 200 kronor på en restaurangkedja som tack för sitt 

deltagande. Presentkortet var tänkt att delas ut även om läkarstudenten valt att inte slutföra sitt 

deltagande, dock blev detta inte aktuellt under studiens gång. Beloppet ansågs inte vara så 

pass stort att deltagarna skulle delta enbart för ersättningens skull. 

Material 

Översikt över material. Nedan följer en översikt över det material som användes i 

studien för att mäta utfallet av interventionen. De ligger sorterade i kronologisk ordning. En 

mer detaljerad beskrivning av varje utfallsmått följer. 

Förmätning: 

• Skriftliga patientfall - valideringförmåga läkarstudenter. 

• Filminspelning - antal valideringar/invalideringar i patientbemötande. 

• Läkarnöjdhet - hur läkarstudenten upplevde sitt patientbemötande. 

• Validerings och Invaliderings Responsskala (VIRS) och Patient Satisfaction with 

Consultation Questionnaire (PSCQ) - hur “patienten” upplevde läkarstudentens 

patientbemötande. 

Eftermätning: 

• Filminspelning - antal valideringar/invalideringar i patientbemötande. 

• Läkarnöjdhet - hur läkarstudenten upplevde sitt patientbemötande. 

• Skriftliga patientfall - valideringförmåga läkarstudenter. 

• VIRS och PSCQ - hur “patienten” upplevde läkarstudentens patientbemötande. 
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Filminspelning. För att kunna mäta träningens eventuella effekt spelades två 

simulerade patientmöten in. Läkarstudenten fick möta en skådespelare som spelade patient 

innan träningen började i samband med första sessionen, och efter träningens slut i samband 

med den andra sessionen. En filmkamera användes för att senare kunna bedöma både audio 

och visuella aspekter. Filmkameran var endast påslagen i rollspelssituationerna. 

En inspelning av rollspel användes då validering kräver ett samspel mellan två 

individer, endast en skriftlig mätning ansågs inte tillräcklig för att mäta detta komplexa 

samspel. 

Simulerade patientmöten valdes framför autentiska patientmöten dels på grund av etiska 

aspekter men också på grund av att kontrollen över patientmötet ökade. Skådespelarna fick 

samma träning i samma två patientfall, därmed kan det antas att rollspelssituationerna blev 

mycket lika varandra, vilket ökar reliabilitet. Skådespelarna ombads uttrycka eller visa 

emotioner för att skapa möjligheter för läkaren att antingen validera eller invalidera.  

För ett möte med en läkare på en vårdcentral avsätts mellan 15-30 minuter beroende på 

besökets natur, sjukdomsbild, samt om det är akut eller inte (E. Nilsson, personlig 

kommunikation 31 mars 2015; S. Linton, personlig kommunikation 9 februari 2015). 

Läkarstudenterna hade i rollspelssituationerna inte möjlighet att göra någon medicinsk 

undersökning av “patienten” eller kontrollera dennes journal vilket annars tar tid. Varje 

rollspel behövde dock hinna lämna den rent medicinska kommunikationen och övergå till den 

emotionella för att validering skulle kunna bedömas. Av dessa anledningar valdes 

rollspelstiden till sju minuter.  

Träningsmaterial. Materialet som användes i träningen (se bilaga 3) baserades på det 

som använts i en tidigare liknande studie, efter medgivande (Carlsson & Larsson, 2010). 

Dock har det anpassats efter läkarstudenter och vissa delar har lagts till eller tagits bort. 

Anpassningen har bestått i att göra om exempel till situationer en läkare kan stöta på i sitt 
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yrkesliv, att diskutera de effekter validering har i sjukvårdssituationer, samt att fokus lades på 

de lägre valideringsnivåerna. De tre lägsta nivåerna av validering (lyssna, summera, 

reflektera) är de som framförallt är tillämpbara i läkare-patient sammanhang, de mer 

avancerande nivåerna av validering används framförallt i dialektisk beteende terapi och 

bygger på att parterna har en djupare relation. 

Utbildningsmaterialet har även baserats på föreläsningar, litteratur och material från 

tidigare avsnitt på psykologprogrammet (Exempelvis: Linton, 2013; Linton och Flink, 2011; 

Koerner, 2012). En sammanfattning av utbildningen ses i tabell 3. 

Tabell 3 
Utbildningens innehåll.  
Besökets 
inledning 
session 1 

Information: agenda, studien, möjlighet att ställa frågor samt fylla i ett 
samtycke (se bilaga 2)  

Rollspel 
session 1  

”Remiss” delas ut (se bilaga 4), ”patienten” hämtas, kameran startas.  

Mätning 
session 1 

Läkarstudent samt ”patient” fyller i läkarnöjdhetsformuläret respektive 
VIRS och PSCQ.  

Träning 
session 1 

Inledningsvis metaforer för att förklara validering samt rollspel för att 
visa validering samt invalidering.  
Träningen följde strukturen efter materialet som finns bifogat (bilaga 5).  

• Vad är validering? Inklusive metafor om utsiktstorn. 
• Hur gör man? Klargörande frågor, lyssna, summera, reflektera. 
• Vad är inte validering? 
• Vad kan man validera? 
• Vad ger validering?  

Rollspel mellan tränare och läkarstudent var ett återkommande inslag i 
träningen. 

Hemuppgift 
session 1 

Hemuppgift delades ut i slutet av första sessionen. Läkarstudenter 
ombads anteckna och ta med till session 2.  

Avslut session 
1 

Efter första sessionen fick läkarstudenten en kaffekupong.  
Tiden för nästa träningstillfälle kontrollerades. 

Inledning 
session 2 

Genomgång av träningens agenda samt hur uppehållet/hemuppgiften 
gått. 

Träning 
session  
2 

Träningen följde strukturen efter materialet som finns bifogat (bilaga 5).  
• Vad säger forskningen? 
• Vad gör det svårt att validera? 
• Vad är invalidering? 

Fokus på rollspel anpassat efter läkarstudenten.  
Fokus på erfarenheter från hemuppgift.  

Rollspel 
session 2 

Samma förfarande som “Rollspel session 1”. 
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Mätning 2 Läkarstudent samt ”patient” fyller i läkarnöjdhetsformuläret respektive 
VIRS och PSCQ. 

Avslut 2 Kort utvärdering. Utdelning av presentkort. 
	   	  

	   Simulerade patientmöten: remiss och patientfall. De två patientbeskrivningarna till 

rollspelen samt tillhörande remisser konstruerades genom ett samarbete mellan 

forskningsledarna och en person med både sjuksköterske- och psykologutbildning. Det ena 

fallet var en patient som besöker en vårdcentral på grund av hosta och är missnöjd med 

tidigare bemötande. Det andra fallet var en patient som besöker en specialist på grund av 

långvariga smärtbesvär. Fallen utformades för att vara svårare än den typiska patienten att 

bemöta, men samtidigt vara så verklighetstrogna som möjligt. De var båda högaffektiva, den 

ena upprörd och den andra nedstämd. 

Mätinstrument 

Både självskattningsformulär och objektiva observatörsskattningar användes för att få en så 

bred mätning som möjligt av studiens utfall. 

Objektivt observationsmått 

Som huvudsakligt mått på läkarstudentens validerings- respektive invalideringsbeteenden 

användes ett objektivt observationsmått. 

Utbildning av objektiva bedömare. Under en heldag utbildades nio frivilliga 

psykologstudenter från termin 8-10 i validering och valideringskodning. Först fick de en 

allmän föreläsning om validering, därefter en träning i hur validering bedöms. 

Valideringsföreläsningen höll forskningsledarna i. Den sistnämnda delen av träningen hölls i 

av en doktorand vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) som är 

välbekant med validering genom forskning. Se listan nedan för de specifika riktlinjerna som 

kodarna utbildades att följa vid bedömning av filmklippen: 

• Bekräftelse eller utforskande av patientens upplevelse kodas som validering. 

• Spegling, sammanfattning och tolkning kodas som validering. 
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• Ifrågasättande av patientens upplevelse kodas som invalidering. 

• Medicinska klargörande frågor skattas inte som validering. 

• Aktivt lyssnande skattas inte som validering, däremot som invalidering om det saknas. 

• Uppenbara tillfällen där en validering behövts men saknas skattas som invalidering. 

• Invalidering av det invalida skattas som validering. 

• Felaktig tolkning skattas som invalidering endast om läkarstudenten inte tar tillbaka 

och rättar till sitt uttalande. 

Efter träningen fick deltagarna skatta två filmklipp vilka sedan jämfördes med en 

erfaren kodares (utbildarens) skattningar, vilka valts som facit. Intraclass correlation (ICC) 

kan användas för att undersöka hur väl bedömare överensstämmer i sin bedömning av ett 

dataset (Field, 2009). ICC användes således för att bedöma interbedömarreliabilitet. De sex 

kodare som fick högst ICC-värden valdes sedan ut att delta som kodare i studien (ICC-värden 

.95, .97, .98, samt tre personer med värdet .99). De sex kodarna parades sedan ihop i tre par. 

Objektiv bedömning. Kodningen baserades på Validating and Invalidating Behavior 

Coding Scale (VIBCS) (Fruzzetti, 2001) men förenklades för att passa studiens syfte, se 

bedömningsmallen i bilaga 11. VIBCS är ett avancerat tillvägagångssätt för att bedöma 

validering och är baserat på de sju valideringsnivåerna. I den aktuella studien krävdes endast 

en totalsumma av förekomna valideringar respektive invalideringar, därav förenklandet av 

VIBCS. 

Totalt deltog 22 läkarstudenter i träningen, med för- och eftermätning gav det 44 

filmklipp. Dessa filmklipp randomiserades till de tre paren, vilket gav dem cirka 15 klipp 

vardera att skatta. För att hålla kodarna blinda till om det var för- eller eftermätning fick 

samma par inte koda både för- och eftermätning av samma läkarstudent. Inspelningarna gavs 

neutrala namn för att ytterligare hålla kodarna blinda. Kodarna fick ingen information om 

deltagarna mer än att de var läkarstudenter vid Örebro Universitet. 
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Filmklippen om sju minuter delades upp i 14 intervall om vardera 30 sekunder för att 

underlätta kodningsprocessen. I varje 30-sekunders intervall kodades förekomst av antal 

valideringar respektive invalideringar. 

Slutprodukten från varje kodare var en siffra på hur många valideringar respektive 

invalideringar som förekommit under rollspelets sju minuter. Om kodarna i ett par fått fram 

olika siffror (men med ICC >.75) valdes de högsta siffrorna, det vill säga de skattningar av 

flest förekomster av valideringar/invalideringar.  

Till exempel: Bedömare 1: 8 valideringar, 2 invalideringar. Bedömare 2: 7 valideringar, 

3 invalideringar. ICC>.75, alltså godkänd interbedömarreliabilitet. De högsta siffrorna väljs ut 

och används i analysen, 8 valideringar och 3 invalideringar.  

Interbedömarreliabilitet. De två kodarna i paret lämnade in varsin av varandra 

oberoende kodning av de filmklipp de tilldelats. Dessa kodningar jämfördes sedan med hjälp 

av ICC. Värden över .75 räknades som godkända, då Fleiss (1986) beskriver en 

interbedömarreliabilitet på över .75 som utmärkt. De skattningar (fyra stycken) med lägre 

ICC-värden än .75 lämnades till den erfarna kodare som agerat facit i bedömarträningen för 

ytterligare slutgiltig skattning. 40 skattningar (91%) hade alltså ICC-värde över .75.  

I fyra fall kunde ett ICC-värde inte räknas ut på grund av saknad varians i skattningarna, 

se bilaga 12.  

Formulär 

Personlig information. I samband med rekryteringen ombads deltagarna fylla i namn, 

termin och kontaktuppgifter. 

Screening valideringsförmåga. För att ha möjlighet att välja ut deltagare till studien 

valdes att i samband med rekryteringen dela ut en screening. Screeningfrågorna bestod av två 

patientfall ämnade att mäta valideringsförmåga. Två av varandra oberoende sjuksköterskor 

med klinisk erfarenhet bidrog till att utforma de två patientfallen till screeningen (se bilaga 1). 
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Tanken med dessa var att kunna fånga upp de läkarstudenter med låg grad av validering i sitt 

bemötande. Patientfallen användes även i eftermätningen för att mäta förändring i kunskap 

om och förmåga till validering. 

Patientfallen kodades sedan utifrån följande princip:   

• 0 = neutralt/invaliderande svar 

• 1 = validering och invalidering  

• 2 = validering 

Maximal poäng på patientfallen var alltså 2 + 2, det vill säga 4 poäng.  

ICC-värdet mellan forskningsledarna var vid förmätningen .922. och vid eftermätningen 

.916. Både för- och eftermätning hade således en utmärkt interbedömarreliabilitet. 

Validerings och Invaliderings Responsskala VIRS (vårdgivare). För att mäta 

”patientens” upplevelse av validering i mötet med läkarstudenten användes 

självskattningsformuläret “Validerings- och Invaliderings Responsskala (vårdgivare)” 

(VIRS). VIRS består av påståenden om vårdgivarens beteenden, vilka patienten skattar 0-4 

där 0 = aldrig och 4 = nästan hela tiden. Skalan består av nio påståenden som mäter validering 

och fem påståenden som mäter invalidering. Det vill säga två separata skalor; validering 

maximalt 36 poäng, och invalidering maximalt 20 poäng. 

Originalversionen av VIRS utvecklades riktad mot par, och validerande respektive 

invaliderande beteenden dem emellan, och har goda psykometriska egenskaper (Lee & 

Fruzzetti, unpublished manuscript). Skalan har sedan reviderats för att mäta validerande och 

invaliderande beteenden hos vårdgivare gentemot patienter (bilaga 6) (Edlund et al., 

unpublished manuscript). 

Patient Satisfaction with Consultation Questionnaire PSCQ. För att mäta 

patientnöjdhet användes PSCQ (Frostholm et al., 2005). Formuläret har översatts från 

engelska till svenska genom en translation-backtranslation metod av en språkexpert. 
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Originalformuläret består av frågor som patienten får skatta 1-10 där 1 = inte alls och 10 = 

helt och hållet. Eftersom två frågor i originalformuläret handlar om situationer som inte var 

aktuella i det simulerade patientmötet (nöjdhet med given diagnos och läkarens medicinska 

kunskap) användes de fem tillämpbara frågorna, se bilaga 7. 0 poäng indikerar att patienten 

inte alls är nöjd, och 50 poäng, det vill säga skalans maximala poäng, indikerar att patienten är 

helt nöjd. 

Formulär som ämnar mäta läkarnöjdhet. I syfte att mäta läkarstudenternas 

upplevelse av patientmötet användes ett av forskningsledarna konstruerat 

självskattningsformulär (bilaga 8). Detta bestod av sex påståenden som skattas 0-4 där 0 = 

aldrig och 4 = nästan hela tiden, det vill säga maximalt 24 poäng. Höga poäng indikerar att 

läkarstudenten är nöjd med mötet/upplever sig ha validerat. Formuläret inspirerades av och 

utvecklades ur VIRS. Ett subjektivt urval av items gjordes samt omformulerades för att passa 

läkare istället för patienter. Utöver de frågor som anpassats ur VIRS ingår en av 

forskningsledarna konstruerad fråga baserad på vad som är viktigt i läkare-patient 

kommunikation utifrån ett patientcentrerat förhållningssätt. Formuläret ”läkarnöjdhet” syftar 

till att mäta i hur stor utsträckning läkarstudenten upplever att hen validerat patienten, det vill 

säga en subjektiv skattning utöver den objektiva mätningen av validering.  

För att undersöka om frågorna i formuläret fångar upp den gemensamma bakomliggande 

attityden, det vill säga ”läkarnöjdheten”, beräknades Cronbach’s alpha (α). Värdet av α = .794 

vid förmätningen och .846 vid eftermätningen, vilket indikerar acceptabel reliabilitet (Field, 

2009).  

Statistiska analyser 

För att jämföra skillnader i medelvärde mellan för- och eftermätning användes en “Repeated 

Measures ANOVA”. Tre faktorer (kön, termin, genomförande av hemuppgift) kontrollerades 

för som kovariater. Läkarstudentens kön och vilken termin hen går har visats påverka intresse 
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av deltagande och motivation i träningen, se avsnitt i inledningen. Därför ansågs dessa 

faktorer viktiga att kontrollera för. Ett antagande forskningsledarna gör är att hur väl 

hemuppgiften genomförts visar på läkarstudentens motivation, därför kontrollerades även 

denna faktor för.  

Faktorerna “tränare”, det vill säga vem av forskningsledarna som höll i 

valideringsträningen, samt “patient”, vilken patientroll skådespelaren spelade, 

randomiserades, och kontrollerades därför inte som kovariater. 

Ytterligare uträkningar gjordes för att undersöka utfallsmåttens power, detta gjordes i 

samband med studiens huvudanalys (Repeated Measures ANOVA). För att beräkna ett 

utfallsmåtts power behövs kunskap om tre faktorer; α-värde (signifikansnivå), effektstorlek 

och antalet deltagare i studien. Då fås ett β-värde som är powern för det specifika 

utfallsmåttet. Om ett värde över .8 framkommer kan slutsatsen dras att eventuella skillnader 

som finns i populationen upptäcks. 

Cohens d beräknades för att undersöka effektstorlekarna, detta gjordes via en ”Effect 

Size Calculator” (UCCS, 2000).  

Förberedelser inför intervention 

Utformning av valideringsträningen skedde i samarbete med Sara Edlund, doktorand JPS 

samt Steven Linton, professor JPS. Båda har långvarig erfarenhet av validering och forskning 

om validering. Forskningsledarna har även tagit del av material från tidigare studier, från 

utbildningstillfällen för kommunikations- och valideringsträning, litteratur inom området, 

samt innan studiens början läst en kurs i Dialektisk Beteendeterapi (DBT) där validering är ett 

viktigt verktyg (Linehan, 1993). 

Forskningsledarnas kompetens utvecklades under processen av studiens utformning, 

samt genom rollspel dem emellan och mellan dem och uppsatshandledaren. Det eftersträvades 

att göra alla träningstillfällen så lika som möjligt. För att uppnå en samstämmighet mellan 
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forskningsledarna i valideringsträningen utformades en tydlig agenda över hur 

utbildningstillfällena skulle genomföras. Detta i kombination med rollspel och kontinuerlig 

avstämning dem emellan torde medföra att träningen var ungefär densamma för alla deltagare. 

Träningsförfarandet standardiserades således innan studiens början. 

Skådespelare 

Träning av skådespelare skedde uppdelat i två omgångar, fyra respektive tre skådespelare åt 

gången, om en och en halv timme vardera. Se bilaga 9 för en närmare beskrivning av de roller 

skådespelarna ombads spela. Personer som valdes ut att tränas till skådespelare var personer 

från psykologprogrammets senare terminer (termin nio och tio). Fördelen med detta är att de 

har lång vana av rollspel samt vet vad validering är och därför har möjlighet att medvetet göra 

uttalanden som lockar till validering/invalidering. Skådespelarna ombads göra dessa 

uttalanden frekvent under rollspelets gång för att fastställa att det fanns 

valideringar/invalideringar att bedöma i filmklippen. Träningen av skådespelare hölls av 

forskningsledarna och en person med både sjuksköterske- och psykologutbildning. 

Skådespelarna ombads ta ansvar för rollspelet på så vis att de hjälpte läkarstudenten att 

hålla igång samtalet i de sju minuterna som behövdes till mätningarna. Skådespelarna hölls 

blinda till om det var för- eller eftermätning. 

Rollspelen var designade för att vara så lika ett autentiskt patientmöte som möjligt, dock 

var skådespelarnas roller tänkta att vara något svårare än den typiska patienten. 

Interventionsprocedur 

Sessionerna var en timme långa. I detta inkluderades rollspel, ifyllande av formulär, samt 

träning i validering. Själva träningen var 35 minuter lång vid både första och andra tillfället. 

Förhållningssätt. Forskningsledarnas psykologiska kunskaper användes i utformandet 

av förhållningssättet gentemot läkarstudenterna. Forskningsledarna intog ett förstärkande 

förhållningssätt inför varje träningstillfälle. Fokus låg på feedback, framförallt positiv sådan 
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(shaping), samt validering. Dessa verktyg är effektiva vid inlärning (Farmer & Chapman, 

2008). Varje session anpassades efter läkarstudenten och dennes styrkor och svagheter, samt 

det som individen önskade bli bättre på eller tyckte var svårt.  

Randomisering. Randomiseringen gjordes av handledaren på en dator och fördes 

senare över till ett förslutet kuvert vilket gjorde att randomiseringen var blind för 

forskningsledarna fram till dagen för träningstillfället. Randomiseringskuverten öppnades 

samma dag som de skulle användas i träningssessionerna. De två förutsättningarna som 

randomiserades var vilket fall skådespelaren skulle spela samt vem av forskningsledarna som 

skulle hålla i träningen. I kuvertet stod alltså följande: “patient 1/patient 2” samt “tränare 

1/tränare 2”. 

Inledning session 1. Läkarstudenten fick information om sessionens agenda, 

information om studien, möjlighet att ställa frågor, samt fylla i ett samtycke (se bilaga 2). 

Studenten fick så lite information som möjligt om studien för att inte påverka förmätningen. 

Rollspel session 1. Läkarstudenten fick en skriftlig kortfattad “remiss” (se bilaga 4) 

samt kort information om mötet med patienten hen skulle träffa. Därefter hämtades 

”patienten” i väntrummet, kameran sattes igång, och forskningsledaren lämnade rummet i sju 

minuter. När tiden gått avbröt forskningsledaren med en knackning på dörren, kameran 

stängdes av, och ”patienten” ombads lämna rummet. 

Mätning session 1. Utan att interagera mer än nödvändigt ombads sedan läkarstudent 

samt ”patient” att fylla i varsitt självskattningsformulär (läkarnöjdhetsformuläret respektive 

VIRS och PSCQ). Därefter fick läkarstudenten berätta för forskningsledaren om rollspelet, 

möjlighet att ställa frågor, och information om att patienterna är instruerade att vara 

högaffektiva och svåra att bemöta. 

Kommunikationsträning session 1. Träningen följde strukturen efter materialet 

beskrivet ovan under rubriken “utbildningsmaterial” samt finns bifogat i bilaga 5. Den 
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baserades utöver detta på läkarstudentens upplevelse av rollspelet i förmätningen, om 

läkarstudenten haft någon patientkontakt tidigare, alternativt om hen hade någon generell 

fundering om patientbemötande. Rollspel mellan forskningsledare och läkarstudent förekom 

frekvent.  

Hemuppgift session 1. I slutet av sessionen fick läkarstudenten en hemuppgift (se 

bilaga 10), som hen ombads göra så ofta som möjligt, samt att fylla i anteckningar för att 

underlätta genomgång av hemuppgiften under session 2. Läkarstudenten ombads validera 

patienter, alternativt vänner och familj för att träna i verkliga situationer under uppehållet. 

Avslut session 1. Efter första sessionen fick läkarstudenten en kaffekupong. Tiden för 

nästa träningstillfälle kontrollerades. 

Uppehåll. Den eftersträvade längden på uppehållet var sju dagar. Mellan de två 

träningssessionerna skiljde sig uppehållet åt mellan 4-19 dagar. Genomsnittet var 8,23 dagar, 

medianen 7 dagar, och typvärdet 7 dagar. 

Inledning session 2. Session 2 inleddes med en genomgång av sessionens agenda samt 

av hur uppehållet och hemuppgiften gått. 

Träning session 2. Träningen tog sedan vid där den avslutades förra gången. Denna 

gång anpassades innehållet till större del efter läkarstudentens önskemål och förmågor, samt 

kopplades till personens hemuppgift och eventuella svårigheter som dykt upp. Rollspel mellan 

forskningsledare och läkarstudent var ett frekvent inslag vid träningssession två.  

Rollspel session 2. Samma förfarande som “Rollspel session 1”. 

Mätning 2. Efter rollspelet delades läkarnöjdhetsformuläret samt patientfallen ut. 

”Patienten” fyllde i VIRS och PSCQ efter rollspelet. 

Avslut 2. Efter det andra rollspelet fick läkarstudenterna ännu en gång prata om 

patientmötet samt information om att “patienterna” var instruerade att vara svåra att bemöta. 

Därefter utvärderades träningen kort och deltagaren fick ytterligare möjligheter att ställa 
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frågor. Läkarstudenten fick sedan ett presentkort på 200kr på en restaurangkedja på 

universitetet. 

Resultat 

En “Repeated Measures ANOVA” utfördes för att undersöka skillnader i medelvärde mellan 

för- och eftermätning. Variablerna kön, termin samt hur väl hemuppgiften utförts 

kontrollerades för som kovariater, men ledde inte till någon signifikant skillnad och uteslöts 

därmed ur huvudanalysen. För att kunna avgöra storleken av effekten i eventuella signifikanta 

resultat räknades Cohen’s d ut. Enligt Cohen (1988) gäller följande gränser för 

effektstorlekar: Liten ≥ .20, medium ≥ .50, stor ≥ .80.	  Dessa siffror är dock till för 

mellangruppsjämförelser och inte inomgruppsjämförelser, den föreliggande studien har en 

inomgruppsdesign och därmed bör detta tas i beaktande.	   

Nedan presenteras resultaten för respektive hypotes (se tabell 5), samt deskriptiv data.  

Power 

En analys av power har gjorts för varje utfallsmått. Enligt Field (2009) bör man sikta på att 

uppnå ett värde lika med eller över 0.8, det indikerar tillfredställande power. Se tabell 4 för 

utfallsmåttens power. Enligt uträkningarna är powern i fyra fall (Patientfall, VIRS - 

validering, rollspel - validering, rollspel - invalidering) av sju tillfredställande. I tre fall 

(Läkarnöjdhet, PSCQ, VIRS - invalidering) är den dock precis under värdet 0.8. 

Tabell 4 
Redovisning av power för respektive utfallsmått. 

 

	   	  

Utfallsmått Power 
Patientfall 1.000 
VIRS validering 1.000 
VIRS invalidering .764 
Läkarnöjdhet .754 
PSCQ .771 
Rollspel validering .966 
Rollspel invalidering .882 
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Hypotes 1: En kort träning i validering ökar läkarstudenters frekvens av validering vid 

patientbemötande. 

För att undersöka om valideringsträningen ökade läkarstudenternas frekvens av validering 

användes de objektivt kodade filmklippen som utfallsmått. Medelvärdet i för- respektive 

eftermätning analyserades i ovan nämnda ANOVA. Kodningarna visar på en signifikant 

ökning i antal valideringar i eftermätningen jämfört med förmätningen, F(1,21) = 15.73, p < 

.05. Se figur 2. Effektstorleken för detta utfallsmått är 1.28, vilket är en stor effektstorlek 

(Cohen, 1988).  

Som sekundär mätning av läkarstudenternas validering användes de skriftliga 

patientfallen som utfallsmått. Även dessa resultat blev signifikanta, F(1,21) = 273.92, p < .05. 

Effektstorleken är i detta fall 4.44, även denna effekt klassas som stor (Cohen, 1988).  

Hypotes 2: En kort träning i validering minskar läkarstudenters frekvens av 

invalidering vid patientbemötande. 

För att undersöka om valideringsträningen minskade läkarstudenternas frekvens av 

invalidering användes även i detta fall de kodade filmklippen som utfallsmått. Resultatet visar 

på en signifikant minskning i invalidering från för- till eftermätningen, F(1,21) = 10.90, p < 

.05. Effektstorleken för detta utfallsmått är 1.09, denna effekt klassas som stor (Cohen, 1988). 

Se figur 2. 
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Figur 2. Frekvens av validering och invalidering i rollspel. 
Not. X-axeln visar validering respektive invalidering, samt för- eller eftermätning. Y-axeln 
visar medelvärdet av frekvensen av validering/invalidering.  
 
Hypotes 3: Läkarstudenterna kommer, i skattningar, att upplevas som mer validerande, 

mindre invaliderande och de rollspelande patienterna kommer att vara mer nöjda med 

konsultationen efter träningen. 

För att mäta “patientens” upplevelse av de simulerade läkarmötena användes två formulär 

som utfallsmått. Dels VIRS, vilket mäter validering samt invalidering i två separata skalor, 

och dels formuläret PSCQ som mäter hur nöjd patienten är med konsultationen. Enligt ovan 

nämnda analys finns det signifikanta skillnader mellan för- och eftermätning på samtliga tre 

formulär: VIRS validering F(1,21) = 30.88, p < .05, VIRS invalidering F(1,21) = 7.89, p < 

.05. och PSCQ F(1,21) = 8.03, p < .05. Effektstorlekarna för dessa analyser är VIRS 

validering: 1.70, VIRS invalidering: 0.84 och PSCQ: 0.98. Alla dessa effekter räknas som 

stora (Cohen, 1988). Se figur 3. 
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Figur 3. Formulär VIRS (delskala validering och invalidering) och PSCQ. 
Not. X-axeln visar VIRS och PSCQ, samt för- eller eftermätning. Y-axeln visar medelvärdet 
av skattningspoängen i formulären.  
 
Hypotes 4: Läkarstudenterna kommer att vara mer nöjda med sitt patientbemötande 

efter att de genomgått träningen. 

För att undersöka denna hypotes användes det av forskningsledarna konstruerade formuläret 

“läkarnöjdhet” (Cronbach’s α = .794 vid förmätningen och .846 vid eftermätningen) som 

utfallsmått. Även denna analys inkluderades i ovan nämnda huvudanalys, och resultatet blev 

ytterligare en gång signifikant, F(1,21) = 7.71, p < .05. Effektstorleken i detta fall är 0.58, 

vilket klassas som en medelstor effektstorlek (Cohen 1988). Se figur 4. 
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Figur 4. Formuläret ”läkarnöjdhet”.  
Not. X-axeln visar för- eller eftermätning. Y-axeln visar medelvärdet av skattningspoängen i 
formuläret. 
 
Tabell 5 
Jämförelse av medelvärden mellan för- och eftermätning på utfallsvariablerna frekvens 
valideringar, frekvens invalideringar, valideringsförmåga, ”patientens” upplevelse samt 
läkarens upplevelse med en Repeated Measures ANOVA. N = 22. 
Variabel Förmätning 

M(SD) 
Eftermätning 
M(SD) 

F-värde 
(df = 21) 

Effektstorlek 
Cohen’s d 

Frekvens valideringar: 
Kodning av filmklipp 
 

 
5.86(4.35) 

 
10.77(3.25) 

 
15.73*** 

 
1.28 

Frekvens invalideringar: 
Kodning av filmklipp 
 

 
5.23(2.88) 

 
2.45(2.15) 

 
10.90* 

 
1.09 

Valideringförmåga: 
Skriftliga fall 
 

 
0.73(0.94) 

 
3.86(0.35) 

 
273.92*** 

 
4.44 

”Patientens” upplevelse: 
VIRS validering 
VIRS invalidering 
PSCQ 
 

 
17.32(6.33) 
6.00(4.11) 
28.59(8.58) 

 
26.50(4.31) 
3.09(2.71) 
36.32(7.17) 

 
30.88*** 
7.89* 
8.03* 

 
1.70 
0.84 
0.98 

Läkarens upplevelse: 
”Läkarnöjdhet” 
 

 
17.36(3.16) 

 
19.32(3.54) 

 
7.71* 

 
0.58 

Not. M = medelvärde; SD = standardavvikelse, VIRS = Validating and Invalidating Response 
Scale, PSCQ = Patient Satisfaction with Consultation Questionnaire.  
*= p < .05; *** = p < .001.  
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Presentation av deskriptiva data 

I denna studies sample kan man se tendenser till att intresset för kommunikationsträning 

minskar under utbildningens gång (se tabell 1). Deltagare från termin ett var 13 studenter, från 

termin två 7 studenter, och från termin tre 2 studenter. En tydlig, gradvis minskning i 

deltagande är alltså synlig.  

	  
 
Figur 5. Utförande av hemuppgift. 
Not. X-axeln visar, på en tregradig skala, hur väl hemuppgiften är utförd. Y-axeln visar antal 
individer.  
 
 

I figur 5 presenteras hur väl hemuppgiften utfördes av studiens deltagare. Som kan ses i 

figuren genomförde majoriteten av deltagarna hemuppgiften väl eller medel. Hemuppgiften 

(se bilaga 10) räknades som väl utförd då läkarstudenten fyllt i samtliga sju tillfällen för 

validering på ett korrekt sätt. Den räknades som utförd på en medel-nivå om läkarstudenten 

endast fyllt i formuläret delvis, alternativt fyllt i situationer som inte var validerande.  

Utförandet av hemuppgiften kontrollerades för som kovariat utan att vara signifikant, 

därav antas hemuppgiftens utförande inte ha någon effekt på utfallet.  

Undantag från de positiva resultaten som nämns ovan under hypotes 1 och 2 förekom 

dock, det vill säga att läkarstudenter presterade sämre vid eftermätningen än vid 

förmätningen. Ett resonemang utifrån detta förs i diskussionsdelen.  
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Diskussion 

Den föreliggande studien har prövat genomförbarhet och syftat till att undersöka effekter av 

en kort valideringsträning hos läkarstudenter. Resultaten har genomgående visat positiva och 

signifikanta effekter av valideringsträningen. Patientnöjdhet, läkarnöjdhet och validering 

(objektiv och subjektiv) har ökat medan invalidering har minskat, vilket är i linje med 

uppsatta hypoteser. Detta visar att valideringsträning för läkarstudenter är genomförbart och 

att en kort träning på endast en dryg timme är effektiv och kan vara ett möjligt sätt till fortsatt 

utbildning av läkarstudenter. Samtliga studiedeltagare återkom till andra tillfället och 

majoriteten genomförde sin hemuppgift, vilket tyder på att de upplevde sitt deltagande i 

studien som positivt.  

 Nedan följer diskussion först utifrån varje hypotes och därefter övriga reflektioner. 

Hypotes 1: En kort träning i validering ökar läkarstudenters frekvens av validering vid 

patientbemötande. 

Läkarstudenterna ökade sin frekvens av validering efter att de genomgått träning i validering, 

denna ökning är signifikant. Läkarstudenternas valideringsförmåga ämnades mätas genom 

skriftliga patientfall, även detta utfallsmått fick signifikanta skillnader i eftermätningen. Båda 

mätningarnas effektstorlekar är stora. Resultaten styrker hypotes 1, vilket även är i linje med 

litteraturen (Edlund et al., 2014; Fantozzi & Fruzzetti, unpublished manuscript).  

 Effektstorleken för de skriftliga patientfallen var mycket stor, Cohen’s d = 4.44. Detta 

kan ha berott på att frågorna var konstruerade på ett sådant sätt att det var lätt att få 0 poäng 

vid förmätningen. Samma princip som i rollspelen användes, det vill säga att fallen var 

konstruerades att locka till antingen validering eller invalidering. Om läkarstudenterna tagit 

del av och förstått valideringsträningen klarade flertalet av dem att bemöta de skriftliga 

patienterna med validerande svar. Många läkarstudenter fick 0-2 poäng vid förmätningen och 

4 poäng vid eftermätningen. 
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Förändringar i validering mättes dels i simulerade patientfall där läkarstudenten fick 

rollspela mot en skådespelare, och dels genom skriftliga patientfall. Skillnaden är att det ges 

möjlighet till eftertanke (tid ges att tänka igenom det de lärt sig i valideringsträningen), samt 

korrigering, i de skriftliga fallen. I rollspelen krävs snabbare responser och blir betydligt 

svårare att korrigera exempelvis en icke-validerande respons. Rollspelet är en 

verklighetsliknande situation som innehåller det som läkare möter i sitt yrkesverksamma liv, 

till exempel nervositet hos läkaren, och patienter med hög affekt. Validering är ett komplext 

verktyg och det krävs att utövaren behärskar det för att det ska kunna användas korrekt i 

samspelet med en individ (Koerner, 2012). 

Då en empatisk kommunikationsstil (validering) påverkar förståelse av information 

positivt (Haskard Zolnierek & Dimatteo, 2009) kan en ökning i validering förbättra patientens 

förmåga att ta till sig den information som läkaren ger. I kombination med att följsamheten 

ökar som en följd av validering kan patientens medicinska vård därmed förbättras i hög grad. 

Att läkarstudenternas frekvens av validering ökade efter träningen är positivt då det 

tyder på att de kunde tillgodogöra sig träningen, vilket man i tidigare forskning sett kan vara 

svårt om träningen exempelvis sker i grupp (Laidlaw, 2009). Ett individuellt 

träningsförfarande som är anpassat efter individen kan därför antas vara fördelaktigt.  

Hypotes 2: En kort träning i validering minskar läkarstudenters frekvens av 

invalidering vid patientbemötande. 

Läkarstudenterna minskade sin frekvens av invalidering efter valideringsträningen. Skillnaden 

är signifikant och effektstorleken stor. Dessa resultat styrker hypotes 2, vilket även är i linje 

med litteraturen (Edlund et al., 2014; Fantozzi & Fruzzetti, unpublished manuscript).  

Minskningen i invalidering kan vara extra viktig då tidigare forskning (Edlund et al., 

2014) visar att invalidering påverkar negativ affekt i större utsträckning än validering 

påverkar positiv affekt. Mycket av det som sjukvårdspersonal kommunicerar kan tolkas som 
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invalidering (Vangronsveld & Linton, 2012), vilket kan leda till ökat fysiologiskt påslag och 

ökad negativ affekt, t.ex. oro (Koerner, 2012). Detta kan i sin tur påverka till exempel 

patientens förmåga att lyssna på läkaren eller dela med sig av personlig information (Linehan, 

1993). En minskning i negativ affekt är viktig och eftersträvansvärd i vårdsituationer (Linton, 

2013), vilket också innebär att en minskning i invalidering är viktig. 

Hypotes 3: Läkarstudenterna kommer, i skattningar, att upplevas som mer validerande, 

mindre invaliderande och de rollspelande patienterna kommer att vara mer nöjda med 

konsultationen efter träningen. 

Analyser av formulären VIRS och PSCQ visar signifikanta skillnader i eftermätningen 

jämfört med förmätningen och effektstorlekarna är stora. Dessa resultat styrker hypotes 3, 

vilket även är i linje med litteraturen (Butow & Sharpe, 2013; Haskard Zolnierek & Dimatteo, 

2009; Travaline et al., 2005).  

 Patientens upplevelse av mötet med läkarstudenten torde vara en viktig analys att se till 

i denna studie. Som konstaterats tidigare är missnöje bland patienter vanligt och 

patientnöjdhet är en viktig faktor i behandlingsutfallet. Patientens upplevelse påverkar 

följsamheten och därmed den medicinska behandlingen. Att en dryg timmes träning av 

läkarstudenter kan påverka ”patienternas” nöjdhet så markant visar att träningen är effektiv 

och att insatser för att öka patientnöjdhet och påföljande behandlingsutfall inte måste vara 

stora. Eftersom hög grad av validering och låg grad av invalidering bidrar till att reglera 

emotioner och minska negativ affekt (Koerner, 2012) kan ”patienternas” upplevda ångest och 

oro antas minska. 

 Dock är det viktigt att ha i åtanke när resultatet tolkas att skådespelare skattade 

formulären och att de inte är emotionellt involverade på samma sätt som en autentisk patient 

är. En fördel är att det är psykologstudenter sent i utbildningen som är skådespelare då de är 

vana vid rollspel och har förkunskaper om validering. Deras förkunskaper gör att de kan fylla 



VALIDERINGSTRÄNING FÖR LÄKARSTUDENTER 43 

i VIRS med valideringsbegreppet i beaktande, vilket torde leda till mer korrekta skattningar 

av validering. 

Hypotes 4: Läkarstudenterna kommer att vara mer nöjda med sitt patientbemötande 

efter att de genomgått träningen. 

För att undersöka läkarstudentens upplevelse av patientmötet konstruerades ett formulär 

baserat på VIRS, formuläret torde därmed undersöka läkarstudentens upplevelse av att vara 

validerande. Analysen av resultatet på detta formulär visade på en medelstor effektstorlek och 

en signifikant skillnad mellan för- och eftermätning. Resultaten styrker därmed hypotes 4. 

Resultatet skiljer sig från tidigare forskning (Shilling et al., 2003) som inte fann några 

signifikanta skillnader i läkarnöjdhet efter en kommunikationsträning. 

 Detta är ett intressant fynd som torde öka intresset för läkare att delta i framtida 

kommunikationsträning. Läkare kan, precis som patienter, söka en relation med mer 

emotionella inslag i den medicinska kommunikationen (Suchman & Matthews, 1988). Ett 

validerande bemötande öppnar för emotionella kvaliteter i läkare-patient samtalet, vilket kan 

ha bidragit till att läkarstudenterna var mer nöjda med patientmötet efter att de genomgått 

valideringsträningen. 

Deskriptiva data 

Under de första terminerna av läkarutbildningen är läkarstudenter både bättre på att, och 

upplever mindre svårigheter med att kommunicera med patienter (Roter & Hall, 2006), samt 

är mer intresserade av kommunikation (Laidlaw, 2009). Att intresset för 

patientkommunikation är större i början av utbildningen var en av anledningarna till att den 

föreliggande studiens fokus för rekrytering var studenter vid de första terminerna. 13 av 22 

deltagare (59%) gick första terminen på läkarprogrammet, 7 (32%) gick andra terminen, och 2 

(9%) gick tredje terminen (se tabell 1). Studiens distribution av deltagare över terminer kan 

vara en effekt av minskat intresse för, och ökad upplevelse av svårigheter med 
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kommunikation i patientsammanhang. I takt med att studenternas medicinska kunskaper ökar, 

minskar deras aktning för och värdering av kommunikationsfärdigheter (Roter & Hall, 2006). 

Detta kan ha påverkat att andelen deltagare i de senare terminerna var lägre då de kanske inte 

var intresserade av träningen eller upplevde sig ha behov av den. Andra möjliga orsaker kan 

vara att arbetsbördan ökar varje termin och att studenterna vid termin två och tre upplevde att 

de hade mindre tid/möjlighet att delta i studien. Som tidigare nämnts kan deltagande i 

kommunikationsträning upplevas bland läkarstudenter som att visa sig svag, vilket kan ha 

påverkat att studenter som egentligen tycker patientkommunikation är svårt valde att inte 

delta i studien. 

Majoriteten av deltagarna i studien var kvinnor (72,7%, N=16). Forskning har visat att 

det är ett större stigma för män att delta i kommunikationsträning (Dennis et al., 2012), vilket 

kan ha bidragit till att större andelen deltagande i studien var kvinnor. 

Ju längre studenter går läkarutbildningen ju mindre viktig anser de att kommunikationen 

i patientmötet är (Roter & Hall, 2006). Minskningen i intresse av att delta i studien kan även 

bero på andra faktorer så som arbetsbelastning och ledig tid. 

Klinisk signifikans 

Statistisk signifikans är inte detsamma som klinisk signifikans. En statistisk uträkning kan ge 

signifikanta resultat, men behöver inte betyda så mycket för individen i det kliniska mötet. 

Det är viktigt att se till båda typerna av signifikans när man tolkar resultatet.  

Skillnader i medelvärde mellan för- och eftermätning är tydliga i de flesta utfallsmåtten 

i studien även vid en okulär besiktning (se figur 2 och 3). De objektiva bedömarna och de 

skådespelade patienterna nämnde spontant i samtal med forskningsledarna att de kunde 

avgöra om det var läkarstudentens för- eller eftermätning. Dessa faktorer indikerar att 

resultaten är signifikanta även ur ett kliniskt perspektiv. Det vill säga att forskningsledarna 
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bedömer att läkarnas patienter kommer att uppleva en viktig skillnad i samspelet dem 

emellan. 

Alla studiens utfallsmått visar signifikanta positiva resultat. Det vill säga att träningen 

har fått positiva effekter både för ”patient”, läkarstudent och i objektiva mått. De stärker 

varandra då de har förändrats i samma riktning, det vill säga konvergent validitet. 

I figur 2 kan skillnaden i invalidering ses som liten, i själva verket är det en halvering av 

invaliderande uttalanden, vilket har en stor klinisk signifikans. Då invalidering har ett starkt 

samband med negativ affekt är denna minskning mycket viktigt för patientens välmående.  

En annan viktig klinisk aspekt är att endast en kort träning i validering gav signifikanta, 

viktiga resultat. Med en läkares stressande arbetssituation i åtanke är det positivt att det endast 

behövs 35 minuter i två omgångar för att få effekt. I kombination med de positiva effekterna 

validering ger i sjukvårdssammanhang torde motivationen för valideringsträning bli stor.  

Implikationer 

Den föreliggande studiens resultat visar att träning i ett viktigt kommunikationsverktyg, 

validering, går att genomföra inom en kort tidsram med läkarstudenter. Skillnader i validering 

och invalidering var stora och signifikanta, både kliniskt och statistiskt, efter endast en dryg 

timmes träning. Detta indikerar att studiens förfarande är ett möjligt tillvägagångssätt för att 

lära ut validering på ett effektivt sätt till läkarstudenter.  

Validering ger positiva resultat och är att föredra framför andra förhållnings- och 

kommunikationssätt i läkare-patient situationer, som kan ses som mindre konkreta i 

jämförelse med validering. Validering bidrar till ett empatiskt och patientcentrerat 

förhållningssätt, vilket även är en viktig del i patientcentrerad kommunikation och SDM. 

Valideringsverktyget är alltså en framgångsrik metod för att bidra till att öka de eftersträvade 

och rekommenderade modellerna av patientcentrerat förhållningssätt och SDM. Med tanke på 
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antalet patienter en läkare träffar under en dag kan en kort valideringsträning på en dryg 

timme påverka vården för en stor mängd patienter under läkarens mångåriga arbetsliv. 

En viktig del av det som lärdes ut under träningen var aktivt lyssnande, vilket bland 

annat innebär att man med ögonkontakt, bekräftande ljud och ord, samt kroppsspråk visar att 

man lyssnar. Tidigare forskning (Roter & Hall, 2006) har visat att läkare generellt har svårt att 

upptäcka negativa emotioner hos patienter, men att detta underlättas vid ögonkontakt. Vidare 

har det konstaterats att patient och läkare speglar varandra i patientmötet vilket kan leda till 

både positiva och negativa spiraler (Roter & Hall, 2006). Genom att lära ut något så 

grundläggande som aktivt lyssnande kan en negativ spiral brytas och en positiv skapas. 

Långsiktiga effekter 

Den föreliggande studien mätte enbart effekter på kort sikt. Då det konstaterats att intresset 

för kommunikationsträning minskar under läkarutbildningens gång kan det spekuleras kring 

huruvida effekterna av kommunikationsträning tidigt under utbildningen kvarstår senare. 

Studien var också begränsad till en kontrollerad situation med skådespelade patienter vilket 

gör att det är svårt att säga något om hur läkarstudenterna tog till sig utbildningen utanför 

studiesituationen och hur väl de applicerar den i vardagen. Under studiens gång fick 

deltagarna dock utföra en hemuppgift i vardagssituationer med patienter såväl som med sina 

anhöriga vilket kan öka möjligheten att läkarstudenterna använder sig av validering även 

utanför studiens kontext. 

 Träningen var praktiskt designad och innehöll många rollspel för att underlätta för 

läkarstudenterna att applicera validering i sitt arbetsliv efter studiens avslut och därmed 

befästa valideringstekniken långsiktigt i sitt yrkesliv. Att validering är ett konkret verktyg, 

med konkreta beteenden att utföra, torde också underlätta för läkarstudenterna att applicera 

det de lärt sig på autentiska patienter senare i sitt arbetsliv. 
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Jämförelse med tidigare forskning 

Tidigare forskning har undersökt effekter av validering/invalidering samt träning i validering. 

Denna studie undersöker om valideringsträning för läkarstudenter, det vill säga en tidigare 

outforskad population inom området, har effekt. Resultatet är i enlighet med tidigare 

forskning (Edlund et al., 2014; Fantozzi & Fruzzetti, unpublished manuscript), som också 

visat att det är möjligt att ge endast en kort träning i validering och få effekter som ökar 

validering samt minskar invalidering. 

Undantag från de positiva resultaten 

Studien fann signifikanta skillnader inom samtliga variabler mellan för- och eftermätning, 

vilket visar att träningen gav positiva effekter. Alla deltagare utvecklades dock inte åt samma 

håll, två individer bedömdes vara mindre validerande och/eller mer invaliderande vid 

eftermätningen (se figur 6) än vid förmätningen. Dessa resultat kan ha flera möjliga orsaker. 

En möjlig förklaring är att läkarstudenten upplevde patienten vid eftermätningen som svårare 

att bemöta än den vid förmätningen. Detta scenario har kontrollerats för genom randomisering 

men kan ändå ha påverkat utfallet individuellt, om än inte på gruppnivå.  

De individer som presterat sämre mötte patienten med smärta i eftermätningen, vilket 

ses i figur 6. En förklaring till att denna patient kan ha varit svårare att bemöta är att 

svårigheterna i att bemöta en patient med komorbid nedstämdhet och kronisk smärta 

underskattades. Viktigt att ha i åtanke är dock att ytterligare nio läkarstudenter fick träffa 

smärtpatienten i eftermätningen utan att utveckla denna negativa trend. 

Inledningsvis beskrivs den problematiska negativa spiral som kan utvecklas vid 

invalidering och som kan vara svår att bryta. Det är möjligt att de två undantagsfallen fastnade 

i denna negativa spiral.   
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Figur 6. Scatterplot över frekvensen av invalidering och validering i rollspelet vid 
eftermätningen. 
Not. X-axeln visar antal valideringar och Y-axeln visar antal invalideringar. Två individer har 
en hög förekomst av invalidering och en låg förekomst av validering vid eftermätningen 
(markerade med pilar), dessa två individer mötte smärtpatienten i eftermätningen (gröna 
ringar). 
 

Patienten med hosta kan anses vara fokus för mer medicinska åtgärder (fysiska 

undersökningar, mediciner, etc.) än smärtpatienten, som är i behov av 

emotionella/psykologiska åtgärder. Båda patienterna var tänkta att kunna väcka negativa 

emotioner hos läkarstudenten. Dock är en tanke att smärtpatienten väckte mer negativa 

emotioner då hen uppvisade nedstämdhet och hopplöshet, vilket torde ha påverkat 

läkarstudenten. Negativa emotioner kan ha en negativ påverkan på förmågan att validera 

(Fruzzetti, 2006). 

Andra orsaker till att utfallsmåtten av validering/invalidering försämrats i 

eftermätningen för dessa två deltagare kan vara att valideringskonceptet missförståtts.  



VALIDERINGSTRÄNING FÖR LÄKARSTUDENTER 49 

Validerings förstärkande effekter 

Det är mycket viktigt för sjukvårdspersonal att kunna korrigera en patients felaktiga/skadliga 

(invalida) beteenden. Då validering kan ha en förstärkande effekt (Linehan, 1993) är det extra 

viktigt att vara grundlig i utbildningen av validering, så att den som validerar inte förstärker 

invalida beteenden. Att lära läkarstudenten hur patienten kan korrigeras är en del och att 

invalida beteenden ska invalideras är en annan del i att förhindra att oönskade beteenden 

förstärks. Träningen i studien lade stort fokus på dessa två punkter. 

När läkarstudenterna tillfrågades efter farhågor eller efter vad som kan vara svårt i 

patientmötet nämndes ofta att det är svårt och obehagligt att korrigera patienten på ett bra sätt. 

Läkarstudenterna ville inte stöta sig med patienten eller göra denne irriterad eller upprörd, 

samt ville lägga fram korrigeringen på ett sådant sätt att patienten kan ta till sig av den. 

Brister i studien 

Deltagare. Studien hade 22 deltagare vilket påverkar powern i resultaten. Studien är 

omfattande och kräver ett stort engagemang av deltagarna vilket kan ha försvårat 

rekryteringen och påverkat antalet deltagare. Som går att se i tabell 4 är powern precis under 

0.8 i tre av sju utfallsmått, gränsen för tillräcklig power är 0.8. Power påverkar signifikansen 

på så sätt att låg power leder till en risk att missa resultat som egentligen är signifikanta. Då 

alla resultat i denna studie är signifikanta leder den i tre fall låga powern inte till någon 

negativ effekt i studien. En inomgruppsdesign kräver färre deltagare än en 

mellangruppsdesign för att uppnå tillräcklig power. I en inomgruppsdesign minskar 

felvariansen då deltagarna är sin egen kontrollgrupp.  

Studien kontrollerar inte för en naturlig utveckling mot ett mer validerande och mindre 

invaliderande förhållningssätt. Detta kunde ha gjorts genom att använda en kontrollgrupp med 

en annan typ av träning eller helt utan träning för att utreda att det inte var de individuella 

samtalen som gav effekt utan själva träningen. 
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Extern validitet. Då deltagande i studien var frivilligt kan samplet ha påverkats på så 

sätt att endast de läkarstudenter med intresse för kommunikationsträning deltog. Detta i 

kombination med studiens relativt låga deltagarantal leder till att försiktighet bör tas i 

tolkningar av studiens generaliserbarhet och externa validitet. 

Studiens generaliserbarhet minskar även på grund av att ”patienterna” var skådespelare 

och inte autentiska patienter, samt att studien genomfördes i forskningsmiljö och inte i en 

autentisk miljö.  

Statistisk slutsatsvaliditet. Studien har i tre av sju fall power precis under den 

eftersträvade gränsen, stickprovet är relativt homogent och som nämns nedan vissa bristfälliga 

mätinstrument, dessa tre punkter är hot mot statistisk slutsatsvaliditet.  

Mätningar. Då området är outforskat finns brister i tillgång till mätinstrument för 

validering. Formulären har anpassats efter studiens syfte. I PSCQ har två items exkluderats då 

de inte gick att skatta i rollspelssituationen. VIRS fylldes i av skådespelare. Formuläret 

“läkarnöjdhet” består av ett subjektivt urval av anpassade items från VIRS, dock har skalans 

reliabilitet testats och är acceptabel. I tolkningen av detta formulär fordras dock viss 

försiktighet. Formulären som användes i studien är självskattningar vilket ger subjektiva 

bedömningar. Det finns en risk att social önskvärdhet har påverkat resultatet i 

läkarnöjdhetsformuläret. Det vill säga att läkarstudenterna kan ha fyllt i siffror de trodde var 

önskvärda av forskningsledarna vid andra tillfället.  

Rollspel. Bedömningen av filmklippen har förenklats för att passa studiens syfte, den är 

således inte standardiserad, men baserad på det standardiserade bedömningsmaterialet 

VIBCS. 

“Patienterna” i rollspelen var skådespelare, de tränades att vara något svårare patienter 

än de typiska, vilket gör det simulerade patientmötet till ett något mer ovanligt sådant. 

Rollspelen filmades vilket kan ha lett till högre nivå av stress hos de deltagande 



VALIDERINGSTRÄNING FÖR LÄKARSTUDENTER 51 

läkarstudenterna än vad som upplevs i en vanlig läkare-patient situation. Läkarstudenterna 

kan ha vant sig vid den stressande rollspelssituationen/filminspelningen och därav presterat 

bättre vid eftermätningen.  

Styrkor i studien 

Klinisk signifikans. Resultatet av studien går att se med blotta ögat. Detta är en styrka som 

visar på hur viktigt studiens resultat är. 

Träningens upplägg. Träningen baserades på verktyget validering, vilket är 

fördelaktigt då det ger konkreta förslag på beteenden som kan användas i mötet med en 

patient. Träningen läkarstudenterna fick var standardiserad, manualbaserad och 

experimentledarna uppnådde kompetens som ”lärare” via träning med erfarna handledare. 

Träningen hölls i av endast två forskningsledare, vilka rollspelade träningen innan 

interventionen och hade en kontinuerlig diskussion under interventionen. Interventionen hade 

dessutom inget bortfall mellan session ett och två. Detta ökar intern validitet och ger en god 

kontroll över den experimentella manipulationen.  

Utöver det standardiserade upplägget fanns utrymme till individuell anpassning, vilket 

är en styrka då fokus kan läggas på det som varje individ upplever svårigheter med eller vill 

utveckla. Träningen innehöll ett uppehåll med hemuppgift som gav tid till reflektion samt 

egen träning, vilket torde ha bidragit till bättre inlärningsmöjligheter samt bättre slutgiltigt 

resultat. Träningen baserades utöver detta på shaping, positiv förstärkning, validering samt 

korrigerande feedback. Dessa är alla kända för att göra inlärning möjlig samt öka dess effekt 

(Farmer & Chapman, 2008). Forskningsledarna är nästan färdigutexaminerade psykologer och 

har använt all sin psykologiska kunskap i förhållningssättet till läkarstudenterna och i 

utformandet av träningen. 

Tidigare forskning har visat på att kommunikationsträning för läkarstudenter ofta sker i 

grupp (Dennis et al., 2012) samt att attityden gentemot träningen påverkas negativt om social 
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ångest upplevs (Dennis et al., 2012; Laidlaw, 2009). Baserat på denna forskning gavs 

träningen i den föreliggande studien individuellt. 

Alla deltagare kom tillbaka efter första träningstillfället vilket kan antas tyda på att 

träningens upplägg var attraktivt för deltagarna. Endast 4,5%, N=1, av deltagarna utförde inte 

sin hemuppgift, vilket i sin tur också kan tyda på ett intresse av studien. 

Begreppsvaliditet.	  Den genomförda interventionen torde fånga det avsedda konceptet, 

det vill säga validering. Resultatet i studien stämmer väl överens med tidigare, liknande 

forskning vilket tyder på hög begreppsvaliditet. Ett vanligt hot mot begreppsvaliditet är 

placebo, detta är dock inte så aktuellt i den föreliggande studien då de primära utfallsmåtten 

var objektiva, och bedömarna var blinda till huruvida det var för- eller eftermätning. 	  

Objektiv bedömning. Studiens huvudsakliga mått var en objektiv kodning av filmklipp 

från simulerade patientmöten. Kodarna var oberoende av varandra, blinda till om det var för- 

eller eftermätning samt till studiens syfte. Kodarna visade dessutom hög 

interbedömarreliabilitet. Sammantaget torde den objektiva bedömningen ge hög intern 

validitet. 

Tidigare forskning (Vangronsveld & Linton, 2012) inom området förespråkar att studier 

filmas för att objektivt utröna huruvida validering och invalidering sker. Den aktuella studien 

har tagit det i beaktande. 

Skådespelare. För att bli utvald att delta som skådespelare i studien krävdes att 

personen gick termin nio eller tio på psykologprogrammet, samt behärskar rollspelssituationer 

väl. De utbildades sedan enligt en standardiserad mall samt fick skriftligt material, för att 

rollspelen skulle vara så lika varandra som möjligt. 

I samband med rollspelen fick forskningsledarna vid flera tillfällen höra från 

läkarstudenterna att “patienterna” var trovärdiga i sina roller. Rollerna som spelades var 

dessutom konstruerade i samband med en person med långvarig erfarenhet av sjukvård och 
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torde därmed vara verklighetstrogna. Att använda skådespelare istället för autentiska patienter 

är utöver ovan nämnda fördelar ett mer etisk tillvägagångssätt. 

Dataanalyser. En Repeated Measures ANOVA utfördes för att analysera alla 

utfallsmått i samma analys. Detta är en fördel då all data tas med i beräkning i stället för att 

göra uträkningarna på enskilda utfallsmått, exempelvis t-test. I ovan nämnda ANOVA 

kontrollerades dessutom för eventuella signifikanta kovariater, vilket är positivt för att 

effekter beroende av endast dessa faktorer kunde uteslutas. Effektstorlekar och power 

beräknades vilket ger ytterligare information om studiens resultat.  

Effektstorlekar. Effektstorleken för formuläret läkarnöjdhet var medelstor, för alla 

övriga mätningar var effektstorlekarna stora. De signifikanta resultaten i kombination med 

effektstorlekarna tyder på att studiens resultat är av vikt och att samtliga hypoteser kan 

styrkas. 

Randomisering. Tre faktorer randomiserades: tränare, patient samt bedömare av 

filmklipp, vilket leder till ökad intern validitet. Randomiseringen gjordes av en utomstående.  

Framtida forskning 

Den aktuella studien har undersökt efficacy och genomförbarhet. Då denna studie är den 

första i sitt slag finns stor potential för framtida forskning att undersöka validering i 

sjukvården. I studien deltog 22 läkarstudenter, studier bör därför genomföras med större 

sample för att öka power, extern validitet och generaliserbarhet. Då träningen haft så positiva 

effekter bör den integreras i läkarutbildningen för att komma alla läkarstudenter till nytta, på 

så vis kan även en studie med större sample genomföras.  

 Framförallt bör effectiveness-studier göras genom att träna färdigutbildade läkare i 

validering och undersöka effekterna i autentiska vårdsituationer. På så vis får patienterna ta 

del av de positiva effekterna valideringsträning ger. Genom att implementera interventionen i 

sjukvården kan även mer praktiska aspekter studeras, så som tidsåtgång (tar patientmötet 
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längre tid om läkaren är validerande?), kostnader (ökar på grund av ökad tidsåtgång 

alternativt minskar på grund av ökad patientföljsamhet?) och känslomässiga och medicinska 

effekter på autentiska patienter. Effectiveness-studier får även generellt sett högre extern 

validitet, vilket behövs för att komplettera denna studies fokus på den interna validiteten.  

 Den föreliggande studien hade ingen kontrollgrupp. För att utröna att det verkligen är 

valideringsträningen specifikt och inte placebo/förväntanseffekter som har effekt bör studien 

implementeras på nytt, med kontrollgrupp som får en placebointervention. En svaghet i denna 

studie är användandet av icke-standardiserade formulär, kommande studier bör istället 

använda utvärderade och validerade formulär för bästa kvalitet, alternativt bör sådana 

formulär utvecklas och valideras.  

 Fokus för framtida forskning bör alltså vara på kommunikation i autentiska 

vårdsituationer med standardiserade formulär, verkliga patienter och färdigutbildade läkare. 

Även långtidseffekter av träningen bör utvärderas för att utröna huruvida effekterna av 

träningen består över tid. 

Slutsatser 

Endast en dryg timmes träning i validering ger signifikanta förbättringar i läkarstudenters 

validerande responser, minskar invaliderande responser, ökar patientens upplevelse av att bli 

validerad och nöjdhet med konsultationen, samt ökar läkarstudentens upplevelse av att vara 

validerande. Validering föreslås därmed vara ett användbart verktyg att lära ut till 

läkarstudenter och läkare. Framtida forskning bör genomföras i sjukvården med större sample, 

autentiska patienter och med en kontrollerad design, för att studera valideringsträningens 

effectiveness.  

	    



VALIDERINGSTRÄNING FÖR LÄKARSTUDENTER 55 

Referenser 

Alamo, M. M., Moral, R. R., & Pérula de Torres, L. A. (2002). Evaluation of a patient-centred 
approach in generalized musculoskeletal chronic pain/fibromyalgia patients in primary 
care. Patient Education and Counseling, 48(1), 23-31.  

Baker, A. C., Young, J. B., McCracken, B., Kouretas, K., & Galante, J. M. (2014). Patient-
centered checklist (PATCCH) communication protocol improves trauma patient 
satisfaction. Journal of the American College of Surgeons, 219(4), e53-e54. 

Beattie, G., & Ellis, A. (2014). Psychology of language and communication. Florence, KY, 
USA: Psychology Press. 

Bieber, C., Müller, K. G., Blumenstiel, K., Hochlehnert, A., Wilke, S., & Hartmann, M., et al. 
(2008). A shared decision-making communication training program for physicians 
treating fibromyalgia patients: Effects of a randomized controlled trial. Journal of 
Psychosomatic Research, 64(1), 13-20.  

Butow, P., & Sharpe, L. (2013). The impact of communication on adherence in pain 
management. Pain, 154 Suppl 1(1), S101-S107.  

Carlsson, M., & Larsson, S. (2010). Jag ser att du har ont. Validering från partner till patienter 
med kronisk smärtproblematik; Effekt på emotioner. Örebro Universitet. 

Charlton, C. R., Dearing, K. S., Berry, J. A., & Johnson, M. J. (2008). Nurse practitioners' 
communication styles and their impact on patient outcomes: An integrated literature 
review. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 20(7), 382-388.  

Clinical Innovation+Technology (2011) Surveys: Patient dissatisfaction is global. 
Hämtad den 5 maj, 2015 från 
http://www.clinical-innovation.com/topics/analytics-quality/surveys-patient-
dissatisfaction-global 
 

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale: L. Erlbaum 
Associates. 

Dennis, A., Warren, R., Neville, F., Laidlaw, A., & Ozakinci, G. (2012). Anxiety about 
anxiety in medical undergraduates. The Clinical Teacher, 9: 330-333.  

Edlund, S. M., Carlsson, M. L., Linton, S. J., Fruzzetti, A. E., & Tillfors, M. (2014). I see 
you’re in pain - the effects of partner validation on emotions in people with chronic 
pain. Scandinavian Journal of Pain, 6 (2015) 16–21.  

Edlund, S. M., Wurm, M., Holländare, H., Linton, S. J. L., Fruzzetti, A. E., & Tillfors, M. 
Chronic pain patients’ experiences of validating and invalidating responses from their 
physicians: Associations with pain, psychological distress and treatment outcomes. 
Unpublished manuscript. 

Egidius, H. (2008). Psykologilexikon. Stockholm: Natur och Kultur.   



VALIDERINGSTRÄNING FÖR LÄKARSTUDENTER 56 

Epstein, R. M., Franks, P., Shields, C. G., Meldrum, S. C., Miller, K. N., & Campbell, T. L., 
et al. (2005). Patient-centered communication and diagnostic testing. Annals of Family 
Medicine, 3(5), 415-421.  

Fantozzi, B. A., & Fruzzetti, A. E. Understanding the relationship between couple 
communication and partner affect. Unpublished manuscript. 

Farmer, R. F., & Chapman, A. L. (2008). Behavioral interventions in cognitive behavior 
therapy: Practical guidance for putting theory into action. Washington, DC: American 
Psychological Association. 

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. London: Sage. 

Fleiss, J. L. (1986). The design and analysis of clinical experiments, New York, NY: Wiley. 

Frostholm, L., Fink, P., Oernboel, E., Christensen, K.S., Toft, T., Olesen, F., et al. (2005). The 
uncertain consultation and patient satisfaction: The impact of patients’ illness 
perceptions and a randomized controlled trial on the training of physicians’ 
communication skills. Psychosomatic Medicine, 67, 897-905. 

Fruzzetti, A. E. (2001). Validating and invalidating behaviors coding scale. Reno (NV): 
University of Nevada. 

Fruzzetti, A.E. (2006). The high-conflict couple: A dialectical behavior therapy guide to 
finding peace, intimacy & validation. Oakland, CA: New Harbinger Publications. 

Fruzzetti, A. E., & Worrall, J. M. (2010). Accurate expression and validating responses: A 
transactional model for understanding individual and relationship distress. Support 
processes in intimate relationships, 121-150. 

Haskard Zolnierek, K. B., & Dimatteo, M. R. (2009). Physician communication and patient 
adherence to treatment: A meta-analysis. Medical Care, 47(8), 826-834.  

Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2011). Social Psychology. Harlow, England: Prentice Hall. 

Kazdin, A.E. (2003). Research design in clinical psychology. Boston, MA: Allyn and Bacon. 

Koerner, Kelly. (2012). Doing dialectical behavior therapy. New York, NY: The Guilford 
Press. 

Laidlaw, A. (2009). Social anxiety in medical students: implications for communication skills 
teaching. Medical Teacher, 31: 649-654.  

Lee, J., & Fruzzetti, A., E. The validity study of validation and invalidation response scale. 
Unpublished manuscript. 

Linehan, Marsha M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality 
disorder. New York, NY: The Guilford Press. 

Linton, S.J. (2013). Att förstå patienter med smärta. Lund: Studentlitteratur. 



VALIDERINGSTRÄNING FÖR LÄKARSTUDENTER 57 

Linton, S. J., Boersma, K., Vangronsveld, K., & Fruzzetti, A. (2012). Painfully reassuring? 
The effects of validation on emotions and adherence in a pain test. European Journal of 
Pain, 16(4), 592-599. 

Linton, S.J. & Landström Flink, I. (2011). 12 verktyg i KBT: från teori till färdighet. 
Stockholm: Natur & Kultur. 

Linton, S. J., McCracken, L. M., & Vlaeyen, J. W. S. (2008). Reassurance: Help or hinder in 
the treatment of pain. Pain, 134(1), 5-8.  

Läkarprogram i Sverige (2015) Könsfördelning. Hämtad den 21 april, 2015 från 
http://xn--lkarstudent-l8a.se/lakarprogram.html#konsfordelning 

 
Morrison, V. & Bennett, P. (2012). An introduction to health psychology. Harlow, England: 

Pearson. 

Nordstedts Akademiska Förlag. (2005). Prismas engelska ordbok. Norge: NordBook. 

Patientsäkerhetslag (2010:659). Hämtad den 27 mars, 2015 från 
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-
659/#K6 

 
Roter, D., & Hall, J. A. (2006). Doctors talking with patients/patients talking with doctors: 

Improving communication in medical visits. Westport, Conn: Praeger. 

Shenk, C. E., & Fruzzetti, A. E. (2011). The impact of validating and invalidating responses 
on emotional reactivity. Journal of Social and Clinical Psychology, 30(2), 163-183.  

Shilling, V., Jenkins, V., & Fallowfield, L. (2003). Factors affecting patient and clinician 
satisfaction with the clinical consultation: Can communication skills training for 
clinicians improve satisfaction? Psycho-Oncology, 12(6), 599-611. 

Suchman, A. L., & Matthews, D. A. (1988). What makes the patient-doctor relationship 
therapeutic? Exploring the connexional dimension of medical care. Annals of Internal 
Medicine, 108(1), 125-130.  

Sveriges Psykologförbund (1998) Yrkesetiska principer för psykologer i Norden. Hämtad den 
20 mars, 2015 från 
http://www.psykologforbundet.se/Documents/Yrket/Yrkesetiska%20%20principer%20f
%C3%B6r%20psykologer%20i%20Norden.pdf 

Swenson, S. L., Buell, S., Zettler, P., White, M., Ruston, D. C., & Lo, B. (2004). Patient-
centered communication: Do patients really prefer it? Journal of General Internal 
Medicine, 19(11), 1069-1079.  

The UK National Institute for Health and Care Excellence, NICE (2009) Medicines 
adherence: Involving patients in decisions about prescribed medicines and supporting 
adherence. Hämtad den 25 november, 2014 från 
http://www.nice.org.uk/guidance/cg76/chapter/introduction 



VALIDERINGSTRÄNING FÖR LÄKARSTUDENTER 58 

Travaline, J. M., Ruchinskas, R., & D’Alonzo, G.E. (2005). Patient-physician 
communication: Why and how. The Journal of the American Osteopathic Association, 
105(1), 13-18. 

University of Colorado Colorado Springs, UCCS (2000) Effect Size Calculators. Hämtad den 
17 april, 2015 från  

 http://www.uccs.edu/~lbecker/ 
 
Vangronsveld, K. L., & Linton, S. J. (2012). The effect of validating and invalidating 

communication on satisfaction, pain and affect in nurses suffering from low back pain 
during a semi-structured interview. European Journal of Pain (London, England), 
16(2), 239-246. 

Örebro Universitet 2012 Utbildningsplan läkarprogrammet, 330 högskolepoäng. Hämtad den 
25 mars, 2015 från 
http://www.oru.se/Utbildning/Program/Utbildningsplan/?format=xml&epi=j&sprak=sv
&termin=20132&programkod=VLK2Y 

Öst, L. (red.). (2013). KBT inom psykiatrin. Stockholm: Natur & kultur. 

Övreeide, H. (2003). Yrkesetik i psykologiskt arbete. Lund: Studentlitteratur.	    



VALIDERINGSTRÄNING FÖR LÄKARSTUDENTER 59 

Bilagor 

Bilaga 1. Information, samtycke till att delta i screening, samt screeningformulär.  

Information om att delta i studie om kommunikationsträning 

Studiens syfte 
Studien riktar sig till dig som studerar T1-T3 på läkarprogrammet på Örebro Universitet. 
Studien genomförs som ett samarbete mellan CHAMP (Center for Health And Medical 
Psychology) och psykologprogrammet vid Örebro Universitet. Resultatet av studien kommer 
vara i fokus för en examensuppsats under våren 2015. Studien har som syfte att undersöka hur 
en kommunikationsträning uppdelad på två tillfällen kan förbättra kommunikationsfärdigheter 
hos läkarstudenter. Träningen kommer att vara fokuserad på validering som är ett viktigt 
kommunikationsverktyg.  
 
Vad innebär det att delta i studien? 
Du kommer till att börja med att få fylla i ett formulär med frågor som hjälper oss att välja ut 
vilka som ska delta i studien, är du intresserad kryssar du i det i formuläret. Därefter kontaktas 
du för att boka in två tillfällen på cirka 60 minuter vardera med en veckas mellanrum, dessa 
kommer innehålla kommunikationsträning, rollspel, en enklare hemuppgift och ytterligare 
frågeformulär. 
Ersättning i form av en kaffekupong och presentkort på 200kr kommer att ges vid första 
respektive andra tillfället. För att få ersättning vid andra tillfället fordras närvaro vid båda 
tillfällena samt ifyllande av formulär. 
 
Viktig information 
Allt material som samlas in kommer att hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (PuL; 
1998:204). Personuppgiftsansvarig är Örebro Universitet. Enligt PuL har du rätt att gratis en 
gång per år få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella 
fel rättade. Kontaktperson är Steven Linton, Institutionen för juridik, psykologi och socialt 
arbete, Örebro Universitet, steven.linton@oru.se, 019-303505. All inhämtad information är 
konfidentiell; den kommer avidentifieras och kodas. Därmed kommer ditt deltagande i studien 
inte kunna spåras till dig. Endast information som kan vara väsentlig för vår analys av 
resultaten kommer delges i uppsatsen. Resultatet kommer att publiceras på olika sätt, till 
exempel i vetenskapliga tidskrifter.   
Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att vända dig till oss! 
 
Kontakt 
Psykologstudenter 
Emma Nilsson xxxxxxxxx@gmail.com  07xx-xxxxxx 
Lisa Braide   xxxxxxxxx@gmail.com  07xx-xxxxxx 
 
Handledare  
Steven Linton xxxxxxxxx@oru.se  01x-xxxxxx  
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Samtycke till att delta i screening inför kommunikationsträningsstudie 

 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. 

Om du väljer att avstå eller avbryta din medverkan behöver du inte uppge varför och det 

kommer inte påverka dig negativt.  

 

 

Vänligen läs igenom dessa punkter innan du godkänner ditt deltagande 

• Jag samtycker till att fylla i detta screeningformulär. 

• Jag har fått muntlig och skriftlig information om formuläret och studien. 

• Jag förstår att jag kan avbryta min medverkan när som helst. 

• Jag är medveten om att jag kan välja att inte besvara frågor i formulären som ges. 

• Jag samtycker till att mina resultat används i denna studie med vetskap om att alla 

uppgifter kommer anonymiseras och hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen 

(PuL;1998:204). 

 

 

Datum 

 

……………………………………... 

 

Signatur    Namnförtydligande 

 

………………………………………  ……………………………………….. 
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PATIENTFALL 

1. Du träffar en patient som vill förnya recept på sömnmedicin. Patienten har haft denna 
medicin sedan 6 veckor tillbaka. Att förlänga receptet är inte medicinskt befogat men 
patienten insisterar på att receptet förlängs. 

Vad säger du till patienten? (svara med en mening): 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

2. En orolig förälder kommer in med sitt barn som är 8 månader gammalt. Föräldern 
oroar sig över att barnet slår sig i huvudet innan det ska sova (vilket du som läkare vet 
är vanligt och ofarligt). Föräldern är övertygad om att barnet har en psykisk sjukdom. 

Vad säger du till föräldern? (svara med en mening): 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

PERSONUPPGIFTER 
Jag är intresserad av att delta i kommunikationsstudien och kan närvara vid två tillfällen á 60 
minuter vardera: 

Ja     

 Nej 

Osäker, jag vill gärna ha mer information eller ställa frågor. Kontakta mig! 

 
Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter nedan OM du svarat ja eller att du är osäker.  

Namn: ___________________________________________ 

Termin:___________________________________________ 

Telefonnummer:____________________________________ 

Mailadress:________________________________________ 
 

Jag vill helst bli kontaktad via:  Telefon  Mail 
Tack för att du tog dig tid att fylla i enkäten! 
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Bilaga 2. Information och samtycke till att delta i studie.  

Information om att delta i studie om 

kommunikationsträning 
 
Vill du delta i studien? 

Denna information ges till dig för att du ska veta vad det innebär att delta i studien. Läs 

igenom informationen och fråga om det är något du undrar över innan du bestämmer dig. 

Observera att du kan välja att inte delta i studien och att du kan avsluta din medverkan 

när du vill utan att ge en anledning.  

 

Studiens syfte 

Studien riktar sig till dig som studerar T1-T3 på läkarprogrammet på Örebro Universitet. 

Studien genomförs som ett samarbete mellan CHAMP (Center for Health And Medical 

Psychology) och psykologprogrammet vid Örebro Universitet. Resultatet av studien kommer 

vara i fokus för en examensuppsats under våren 2015. 

Studien har som syfte att undersöka hur en kommunikationsträning uppdelad på två tillfällen 

kan förbättra kommunikationsfärdigheter hos läkarstudenter. Träningen kommer att vara 

fokuserad på validering som är ett viktigt kommunikationsverktyg. Validering har beforskats 

tidigare och har bland annat visat sig ha positiva effekter på samspelet mellan läkare och 

patient.  

 

Vad innebär det att delta i studien? 

Du kommer till att börja med att få fylla i ett formulär med frågor som hjälper oss att välja ut 

vem ska delta i studien. Därefter kontaktas du för att boka in två tillfällen på cirka 60 minuter 

vardera med en veckas mellanrum. Vid dessa tillfällen kommer du att få träning i 

kommunikation och validering. För att vi ska kunna mäta träningens effekt kommer två korta 

(cirka 7 min) rollspel mot skådespelare att genomföras och filmas. Du kommer även att få 

fylla i ytterligare några frågeformulär. Mellan tillfälle 1 och 2 kommer du att bli tilldelad en 

liten hemuppgift att genomföra i vardagen. 

Ersättning i form av en kaffekupong och presentkort på 200kr kommer att ges vid första 

respektive andra tillfället. För att få ersättning vid andra tillfället fordras närvaro vid båda 

tillfällena samt ifyllande av formulär. 
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Har du några frågor eller synpunkter kring träningen, formulären, filmerna eller hur de 

hanteras kan du vända dig till oss. Kontaktinformation finner du längst ner. 

 

Viktig information 

Du kommer även få fylla i vissa formulär, dock behöver du inte besvara alla frågor om du inte 

vill. Allt material som samlas in kommer att hanteras i enlighet med personuppgiftslagen 

(PuL; 1998:204). Personuppgiftsansvarig är Örebro Universitet. Enligt PuL har du rätt att 

gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få 

eventuella fel rättade. Kontaktperson är Steven Linton, Institutionen för juridik, psykologi och 

socialt arbete, Örebro Universitet, Steven.linton@oru.se, 019-303505. 

All inhämtad information är konfidentiell, den kommer avidentifieras och kodas. Därmed 

kommer ditt deltagande i studien inte kunna spåras till dig. Endast information som kan vara 

väsentlig för vår analys av resultaten kommer delges i uppsatsen. 

Resultatet kommer att publiceras på olika sätt, till exempel i vetenskapliga tidskrifter.  Om du 

har frågor om den information vi inhämtar så fråga oss! Det är viktigt för oss att du känner dig 

trygg i ditt deltagande. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Om du väljer att inte delta eller att under studiens gång 

avsluta ditt deltagande så påverkar inte detta dig negativt. 

 

 

Frågor? 

Vi vill finnas tillgängliga för att svara på alla frågor du har, så våga fråga! Du kan nå oss via 

mail, då svarar vi så snabbt vi kan, oftast inom en dag. Vid akutare frågor kan du även ringa 

till oss.  

 

Kontakt 
Psykologstudenter 
Emma Nilsson xxxxxxxxx@gmail.com  07xx-xxxxxx 
Lisa Braide   xxxxxxxxx@gmail.com  07xx-xxxxxx 
 
Handledare  
Steven Linton xxxxxxxxx@oru.se  01x-xxxxxx 
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Samtycke till att delta i studie om 

kommunikationsträning 
 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. 

Om du väljer att avstå eller avbryta din medverkan behöver du inte uppge varför och det 

kommer inte påverka dig negativt.  

 

Vänligen läs igenom dessa punkter innan du godkänner ditt deltagande 

• Jag samtycker till att medverka i denna studie. 

• Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien. 

• Jag har fått information om och samtycker till att mitt deltagande kommer att filmas. 

Ingen annan än forskningsteamet kommer att ha tillgång till filmerna, de kommer 

endast att användas i forskningssyfte och kommer att förstöras senast 6 månader efter 

filmning. 

• Jag förstår att jag kan avbryta min medverkan när som helst, även efter påbörjad 

träning.  

• Jag är medveten om att jag kan välja att inte besvara frågor i formulären som ges. 

• Jag samtycker till att mina resultat används i denna studie med vetskap om att alla 

uppgifter kommer anonymiseras och hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen 

(PuL;1998:204). 

 

Datum 

 

…………………………………….. 

 

Signatur    Namnförtydligande 

 

………………………………………  ……………………………………….. 
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Bilaga 3. Mall för träningens upplägg.  

Session 1 
 

• Kuvert med randomisering av tränare och patientfall öppnas. 
 

• Skådespelare får veta vilken roll de ska spela. 
 

• Läkarstudenten hämtas i väntrummet.  
 

• Forskningsledaren hälsar välkommen. 
 

• Forskningsledaren berättar om upplägget. Samtycke och informationsblad delas ut.   
 

• Forskningsledaren delar ut remiss. Läkarstudenten får ytterligare möjlighet att ställa frågor. 
 

• Forskningsledaren hämtar skådespelaren. Kameran startas när skådespelaren kommer in i 
rummet och forskningsledaren går sedan ut. 

 
• Rollspel med skådespelare 7 min.  

 
• Skådespelaren fyller i VIRS (bilaga 6) och PSCQ (bilaga 7). Läkarstudenten fyller i formulär 

om läkarnöjdhet (bilaga 8). 
 

• Forskningsledaren frågar läkarstudenten om rollspelet; var något svårt, hade läkarstudenten 
velat göra något annorlunda.  
 

• Valideringträningen inleds. Generellt om kommunikation. Validering är ett specifikt verktyg. 
Validering = kommunicerad empati. Valid = giltig. 
 

• Läkarstudentens definition av empati efterfrågas. Definition av empati diskuteras. 
 

• Metafor utsiktstornet ges för att förklara empati och validering. 
 

• Läkarstudenten ombeds ge exempel på hur hen skulle ge graviditetsbesked till 14-årig flicka 
respektive 35-årig kvinna för att belysa hur viktigt det är att klättra upp i den andres 
utsiktstorn. 
 

• Forskningsledaren demonstrerar validerande respektive invaliderande bemötande genom att 
läkarstudenten ombeds rollspela nervös och orolig inför valideringsträningssessionen. 
Läkarstudenten får säga vilket som kändes bäst, och varför. Forskningsledaren förklarar vilket 
som är validering och varför det är viktigt att validera. 
 

• Forskningsledaren går igenom fyra delar av validering: klargörande frågor, lyssna, summera, 
reflektera, samt ger exempel och diskuterar med läkarstudenten. 

 
• Material att ta med hem (bilaga 5) delas ut och träningen följer detta upplägg.  

 
• Under genomgången av materialet använder sig forskningsledaren av exempel, rollspel, 

diskussion och demonstrering av färdigheterna.  
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• Utöver materialet tar forskningsledaren upp att information inte är detsamma som validering 
och att nivån/styrkan i valideringen ska matcha patientens uttalande. 
 

• Forskningsledaren kontrollerar under sessionens gång att läkarstudenten förstår och hänger 
med genom att be studenten komma med exempel och förklara med sina egna ord. 
Forskningsledare frågar genomgående om frågor eller funderingar dykt upp. 
Forskningsledaren ger mycket feedback, förstärkning och validering. 
 

• Hemuppgiften (bilaga 10) introduceras, förklaras och diskuteras. Forskningsledaren går 
igenom ett exempel. Läkarstudenten ombeds göra hemuppgiften så ofta som möjligt och fylla 
i minst ett exempel per dag, samt ta med formuläret till nästa session. 
 

• Läkarstudenten får möjlighet att ställa frågor eller kommentera träningen. 
 

• Tiden för nästa träningstillfälle kontrolleras. 
 

• En kaffekupong delas ut.  
 
Session 2 
 

• Kuvert med randomisering av tränare och patientfall öppnas 
 

• Skådespelare får veta vilken roll de ska spela. 
 

• Läkarstudenten hämtas i väntrummet.  
 

• Forskningsledaren hälsar välkommen. Frågar om läkarstudenten har några frågor eller 
funderingar sen sist? 
 

• Genomgång av hemuppgift. Vad har varit svårt? Hur har det gått? 
 

• Träningen tar vid där den slutade förra gången i utbildningsmaterialet. 
 

• Utöver utbildningsmaterialet fokuserar träningen på det läkarstudenten önskar blir bättre på 
och/eller tycker är svårt. Forskningsledaren och läkarstudenten rollspelar olika situationer. 

 
• Forskningsledaren delar ut remiss. Läkarstudenten får ytterligare möjlighet att ställa frågor. 

 
• Forskningsledaren hämtar skådespelaren och sätter på kameran när skådespelaren kommer in i 

rummet. 
 

• Rollspel med skådespelare 7 min.  
 

• Skådespelaren fyller i VIRS och PSCQ. Läkarstudenten fyller i formulär om läkarnöjdhet 
samt besvarar patientfall (bilaga 1). 
 

• Forskningsledaren och läkarstudenten återkopplar och utvärderar träningen tillsammans.  
 

• Presentkort delas ut. 
 

• Forskningsledaren tackar läkarstudenten för dennes medverkan och avslutar. 
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Bilaga 4. Remisser rollspel.  

Remiss 1 – Hosta. 

Journalanteckning efter telefonsamtal med sjuksköterska  
Patient med tilltagande besvär med hosta som inte svarar på sedvanlig hostdämpande medicin. 
Patienten väldigt påstridig med att få ny tid, känner sig missnöjd med bemötande och 
hantering av situationen. Rapporterar samma problem med hosta som hen hade vid tidigare 
besök.  
 
Tacksam för bedömning.  
 

Remiss 2 – Smärta. 

Patient med långvarig diffus smärtproblematik, tidigare utredning har inte visat på någon 
medicinsk förklaring till patientens besvär. Patienten är sjukskriven sedan februari 2014. Hen 
är inte tillfredsställd med nuvarande nivå av fysisk aktivitet. Smärtsituationen har försämrats. 
Patienten rapporterar att den aktuella medicineringen inte ger tillfredsställande smärtlindring. 
Misstanke av alkoholöverkonsumtion i samband med tablettering finns i anamnesen. I behov 
av genomgång av patientens medicinlista.  

Tacksam för uppföljning och bedömning,  

bästa kollega,  

Dr E.L. 
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Bilaga 5. Material att ta med hem.  

VALIDERING 

UTSIKTSTORN 
Vi ser på världen med våra ögon, ur vårt perspektiv, ur våra egna utsiktstorn.  
Vi ser ut över samma värld, men har olika utsikter, och därmed olika syn på 
verkligheten. Vår utsikt är lika verklig som någon annans. För att kunna förstå 
och validera en annan person behöver vi ta oss upp i dennes torn. Detta kan 
bland annat göras med hjälp av klargörande frågor.  

VALIDERING ÄR: 

• att bekräfta  
• att visa för en annan person att hen är förståelig  
• att kommunicera utan värdering eller dömande  

Det gör man bl.a. genom att:  

• lyssna  
• summera 
• reflektera 

VALIDERING ÄR INTE: 

• att hålla med 
• att trösta  
• att tycka synd om 

VAD KAN MAN VALIDERA?  

• Känslor 
• Tankar och önskningar  
• Handlingar  
• Hur någon anstränger sig  
• Värderingar 
• Farhågor  

VALIDERING GER: 

• validering tillbaka till en själv  
• ökad möjlighet att ta sig upp i den andres utsiktstorn 
• minskat behov att försvara sig eller attackera tillbaka 
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• grund till god kommunikation  

ENLIGT FORSKNING KAN VALIDERING LEDA TILL: 

• minskad smärta 
• minskad negativ affekt 
• ökad patientnöjdhet 
• ökad följsamhet till behandling 
• minskat fysiologiskt påslag 

VAD GÖR DET SVÅRT ATT VALIDERA?  

• Starka negativa känslor.  
• När man är övertygad om att man har rätt.  
• När man försöker att få den andre att ändra på sig.  
• När man dömer den andres tankar, känslor, handlingar och ser dem som 

bra eller dåliga eller som rätt eller fel.  
• När man själv blir invaliderad. 

INVALIDERING ÄR: 

• Att ifrågasätta 
• Att döma  
• Att bestraffa  
• Att trivialisera  
• Att tala om hur den andre borde /inte borde känna, tänka, tycka 
• Att behandla den andre som skör 

Invalidering behöver inte vara elakt menat! 
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Bilaga 6. VIRS (vårdgivare). 

Validerings- och Invaliderings Responsskala (vårdgivare)  
 
Uppskatta hur ofta du som vårdgivare reagerar på dessa sätt när patienten uttrycker vad 
hen tänker, känner eller vill enligt nedanstående skala.  
 

   

    Aldrig     Sällan    Ibland      Ganska ofta  Nästan hela tiden 

          0            1            2               3            4
   

 

1. Jag som vårdgivare är uppmärksam och        ❒        ❒        ❒        ❒        ❒   
lyssnar noggrant. 

2. Jag som vårdgivare lyssnar utan att ha        ❒        ❒        ❒        ❒        ❒  
förutfattade meningar. 

3. Jag som vårdgivare lyssnar inte på patienten,         ❒        ❒        ❒        ❒        ❒    
ignorerar hen eller byter samtalsämne när  
hen försöker att uttrycka sig. 
 
4. Jag som vårdgivare kommunicerar att jag                       ❒        ❒        ❒        ❒        ❒   
förstår vad patienten säger och bekräftar patientens 
synvinkel, hens känslor och vad hen vill.  
 
5. Jag som vårdgivare talar om för patienten att hen inte     ❒        ❒        ❒        ❒        ❒   
borde känna vad hen känner, tänka vad hen tänker eller  
vilja vad hen vill – att patientens upplevelser är fel eller  
att hen inte har rätt att ha dem.  
 
6. Jag som vårdgivare anstränger mig verkligen för att       ❒        ❒        ❒        ❒        ❒   
förstå vad patienten tänker, känner eller vill och visar 
detta genom att ställa frågor, vilka hjälper patienten att 
förtydliga och uttrycka bättre det hen upplever.  
 
7. Jag som vårdgivare är accepterande gentemot vad          ❒        ❒        ❒        ❒        ❒   
patienten tänker, känner eller vill.    
 

8. Jag som vårdgivare misslyckas med att förstå patienten ❒        ❒        ❒        ❒        ❒  
när hen uttrycker sig.  
 
9. Jag som vårdgivare talar om för patienten att det hen     ❒        ❒        ❒        ❒        ❒   
känner, tänker eller vill låter begripligt, är 
befogat, förståeligt eller normalt.  
 
10. Jag som vårdgivare är väldigt kritisk eller                     ❒        ❒        ❒        ❒        ❒   
dömande kring patientens tankar, känslor eller 
önskningar.  
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11. Jag som vårdgivare behandlar patienten med respekt,  ❒        ❒        ❒        ❒        ❒   
som en uppskattad och jämlik människa och 
som att hen är kompetent och värdefull.  
 
12. Jag som vårdgivare är nedlåtande, nedvärderande        ❒        ❒        ❒        ❒        ❒   
eller respektlös mot patienten eller klandrar hen 
för sådant som hen inte kan hjälpa.  
 
13. Jag som vårdgivare ger patienten mycket stöd, är    ❒        ❒        ❒        ❒        ❒   
tålmodig och/eller varm när hen har det svårt 
eller är upprörd.  
 
14. Jag som vårdgivare försöker hjälpa patienten           ❒	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ❒	  	  	  	  	  	  	  	  	  ❒	  	  	  	  	  	  	  	  	  ❒	  	  	  	  	  	  	  	  ❒	  	   
eller stötta hen med att lösa problem snarare än att  
ta över och lösa problemet åt patienten.  
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Bilaga 7. PSCQ. 

Nedan är några frågor om hur du upplevde ditt besök hos din läkare. Svara så gott du kan med 
en siffra 1-10  

1=Inte alls 10=helt och hållet  

Nr:  Fråga:  Svar 1-10  

1  Ur ett helhetsperspektiv, hur nöjd är du med samtalet du hade med din läkare?   

2  Tror du att din läkare förstod dina hälsoproblem?  
  

3  Upplevde du att din läkare tog dina hälsoproblem på allvar?   

4  Kunde du förstå vad din läkare sa om ditt hälsoproblem?   

5  Upplevde du att din läkare var noggrann?   
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Bilaga 8. Formulär som ämnar mäta läkarnöjdhet.  

Ange för varje fråga hur väl de olika påståendena stämmer för dig genom att ringa in en av 
siffrorna.  
 
Använd följande skala:  
0 = Stämmer inte alls på mig   1 = Stämmer något på mig  
2 = Stämmer ganska bra på mig   3 = Stämmer mycket bra på mig  
4 = Stämmer precis på mig  
 
 
1. Jag som läkare upplevde att jag fick mycket god kontakt med och förståelse för patienten.  
 

0 1 2 3 4  
 

2. Jag som läkare var uppmärksam och lyssnade noggrant på patienten under mötet.  
 

0 1 2 3 4  
 

3. Jag som läkare ansträngde mig verkligen för att förstå vad patienten tänkte, kände eller 
ville.  
 

0 1 2 3 4  
 

4. Jag som läkare ansträngde mig för att förstå patienten genom att ställa öppna frågor eller 
summera vad de sa.  
 

0 1 2 3 4  
 

5. Jag som läkare bemötte behandlade patienten med respekt, som en uppskattad och jämlik 
människa och som att hen är kompetent och värdefull.  
 

0 1 2 3 4  
 

6. Jag som läkare upplevde att vi hade ett fungerande utbyte av information, dvs jag delgav 
information som patienten förstod, och jag fick information av patienten som jag behövde.  

 
0 1 2 3 4  
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Bilaga 9. Rollinformation till skådespelare. 

Patientfall kommunikationsstudie 
 
Du spelar dig själv på så sätt att du är ungefär din egen ålder, ditt kön och använder ditt eget 
namn. Utöver det får du nedan en fallbeskrivning av personen du spelar. Du måste kunna 
spela båda personerna, då det randomiseras vilken person du ska spela. Du får reda på vilken 
roll du ska spela ca 15 minuter innan rollspelet börjar. 

Under varje fall står exempel på ”fällor”. Det vi menar med ”fällor” är uttalanden som 
skådespelaren gör som ger möjlighet för läkarstudenten att antingen validera eller invalidera 
patienten.  Till exempel: på uttalandet ”Jag är orolig” kan läkarstudenten svara ”Men det 
behöver du inte vara” vilket är en invalidering, eller ”Jag förstår att du är orolig och vi får 
hjälpas åt med att reda ut alla frågetecken du har” som är en validering. ”Fällorna” är tänkta 
som exempel och ni får gärna improvisera då vi förstår att det kan bli stelt och styltigt om 
man bara använder ”fällorna” rakt av. Det är viktigt att det finns tillräckligt många ”fällor” i 
varje rollspel, ca 1/minut. Det är inte helt bestämt än, men eventuellt kommer rollspelet att 
avslutas efter att ett visst antal ”fällor” uttalats.  

Vår tanke med de olika fallen är att fall 1 är lite mer yvig, framåtlutad och ”på” medan fall 2 
är mer tystlåten, tillbakadragen och försiktig. Detta är en ton som vi vill ska finnas med, 
snarare än att det ska framträda dramatiskt i tal och beteende.  
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Fall 1: Hosta 
Du har varit förkyld men framförallt hostat i hela två veckor nu.  För en vecka sedan var du 
hos en läkare och fick hostdämpande medicin.  Det anser du är ett skämt och det har inte 
hjälpt överhuvudtaget. Därför ringde du imorse till vårdcentralen igen 100% inställd på att få 
en uppföljningstid idag. Efter många om och men fick du det. När du hostar gör det ont i 
bröstet, men egentligen besvärar hostan dig inte så mycket. Det är en torr retande hosta. 
 
Sedan förra tillfället litar du inte riktigt på att läkaren vet vad hen gör och detta yttrar sig i att 
du är lite irriterad och nedlåtande.  Egentligen handlar din (överdrivna) oro om att du är 
livrädd och övertygad om att du har fått lungcancer. Du är ganska frisk i övrigt och röker inte, 
men en arbetskamrats mamma dog för ett tag sedan av lungcancer och hon hade en liknande 
livssituation som du. Hon hostade mycket och fick hjälp alldeles för sent pga 
feldiagnostisering. Du är rädd för att fråga dels för att bli dumförklarad och inte vill bli ansedd 
som hypokondrisk, och dels för att du är rädd för att det faktiskt ska vara cancer. Din familj 
bestående av två barn (5 och 7 år) och partner är beroende av dig och ditt jobb på ica. Du vill 
inte lämna dina barn ensamma med bara en förälder. Dessutom tycker du att sjukdomar, 
läkare och sjukhus är ganska obehagliga då du alltid varit frisk tidigare. 
 
MEN du uttrycker inte detta i första taget. Istället uttrycker du din rädsla genom att visa ilska. 
Du höjer rösten något, är verbalt aggressiv och gestikulerar yvigt. En gång under det 
kommande samtalet med läkaren får du ett hostanfall och utbrister något i stil med: “Hör du 
hur jag låter! Så här kan det ju inte fortsätta!”. Det du helst vill få ut av läkarsamtalet är att 
läkaren läser dina tankar och förstår att du vill ha en lungröntgen, du vill bli tagen på allvar. 
Alternativt vill du få en starkare receptbelagd hostmedicin. Att be om det rakt ut gör du inte i 
första taget. 
 
Du ska nu få träffa en annan läkare för uppföljning. 
 
 
Exempel på ”fällor”: 
”Jag har ju faktiskt hostat i 2 veckor nu!” 
”Jag fick ju bara den här låtsasmedicinen sist, den hjälpte ju inte alls!” 
”Vad vet ni egentligen, ni tar mig ju inte på allvar.” 
”Hur kunde ni tro att den där medicinen skulle hjälpa?” 
"Det här tar all min ork, jag pallar inte mer." 
”Jag är så orolig” 
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Fall 2: Smärta 
Du har haft ont i nacke och axlar i över två år nu. Det har bara blivit värre och smärtan är 
konstant. Sedan ett år har du varit tvungen att gå hem från ditt jobb på kontoret. Du trivdes på 
ditt jobb och saknar det mycket. Då du inte längre har något socialt liv i form av familj och 
vänner utanför jobbet tycker du att det är extra tråkigt att inte få jobba och du känner dig 
socialt isolerad, nedstämd och ångestfylld. Framförallt är du orolig över att det är så här ditt 
liv kommer att se ut och att smärtan aldrig kommer att försvinna. 
 
Något annat du saknar är ditt aktiva liv. Du brukade fjällvandra, segla och spela gitarr i ett 
litet band, men din smärta har gjort allt detta omöjligt. Eller kanske inte helt omöjligt, men du 
kan inte delta på samma sätt som innan, och då kan det lika gärna va. Du har nu avskärmat dig 
från de som påminner dig om det du inte längre kan göra. Trots att du tyckte om att jobba är 
du rädd för att bli tvingad att gå tillbaka dit innan smärtan har försvunnit. Du är övertygad om 
att smärtan blir värre när du är aktiv. 
 
För att hantera din ångest, nedstämdhet och smärta använder du ditt utskrivna morfinpreparat 
och kombinerar ibland med alkohol. Du har inte sagt detta till någon, men du misstänker att 
sjukvården anar det, du skäms. Det är det enda som hjälper mot din smärta! Du har testat allt, 
inklusive akupunktur, yoga, sjukgymnastik, allt har gjort smärtan värre. Till råga på allt har 
din sömn försämrats sedan du började få ont. Du har blivit ordentligt utredd av flera 
specialister som inte hittat någon medicinsk orsak till din smärta. Detta skrämmer dig och gör 
dig frustrerad. Det finns ingen utlösande skada till din smärta. Däremot tror en enträgen 
kurator att din mammas död två veckor innan smärtan började kan vara trigger. 
 
Som person är du ganska tillbakadragen och din nedstämdhet och ångest förstärker detta drag 
för närvarande. Dock lyser din frustration och misstro igenom när du blir upprörd. Eftersom 
din nacke gör konstant ont masserar du den lätt med jämna mellanrum under ditt besök med 
läkaren. 
 
Det du vill få ut av läkarbesöket är förlängd sjukskrivning, nytt recept (medicinen hjälper ju i 
alla fall lite) samt ökad dos. 
 
Du har nu en efterlängtad tid hos en läkare på smärtcentrum. 
 
 
Exempel på ”fällor”: 
”Varenda liten rörelse gör ont.” 
”Jag kommer aldrig kunna jobba igen.” 
”Jag måste ha mer mediciner, annars står jag inte ut!” 
”Jag kommer att dö om jag måste börja jobba igen/inte får mer medicin.” 
”Jag tycker det är konstigt att ni inte hittar något fel, det gör ju så ont och känns jättetydligt att 
något är fel!” 
”Jag är så orolig.”	    
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Bilaga 10. Hemuppgiftsformulär. 

Hemuppgift	  

Du	  har	  nu	  genomgått	  ditt	  första	  träningstillfälle	  i	  kommunikation	  och	  validering.	  	  Under	  den	  
kommande	  veckan	  har	  du	  i	  hemuppgift	  att	  själv	  träna	  på	  validering.	  Det	  bästa	  vore	  om	  du	  kan	  träna	  
på	  detta	  i	  patientmöten,	  men	  det	  går	  lika	  bra	  att	  träna	  på	  familj,	  vänner	  eller	  kanske	  kassörskan	  på	  
ICA.	  Vi	  vill	  att	  du	  minst	  en	  gång	  per	  dag,	  gärna	  mer,	  tränar	  på	  det	  som	  du	  har	  lärt	  dig.	  	  
Nedan	  finns	  ett	  dagboksblad	  som	  vi	  vill	  att	  du	  fyller	  i	  och	  tar	  med	  till	  andra	  träningstillfället.	  I	  
dagboken	  beskriver	  du	  ett	  tillfälle	  per	  dag.	  

 

	    

Dag	   Situation	  
	  
	  
	  

Validering	   Vad	  hände?	  
-‐	  med	  dig	  
-‐	  med	  den	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
andra	  

Vad	  var	  svårt?	   Övriga	  
funderingar	  

Exempel En vän säger 
att hen är 
orolig inför en 
tenta, trots att 
du vet att hen 
är mer än väl 
förberedd. 
 

”Jag förstår att 
du är orolig, 
kan jag hjälpa 
dig på något 
sätt?” 

- kände mig 
hjälpsam 
- vännen 
blev lugnare 

Att inte säga 
”oroa dig 
inte”. 
Blev lite 
irriterad på 
min vän, 
svårt att inte 
visa det. 
 

Situationen 
blev lugnare 
och både jag 
och min vän 
mådde bättre.  

1	   	  
	  
	  

	   	   	   	  

2	   	  
	  
	  

	   	   	   	  

3	   	  
	  
	  

	   	   	   	  

4	   	  
	  
	  

	   	   	   	  

5	   	  
	  
	  

	   	   	   	  

6	   	  
	  
	  

	   	   	   	  

7	   	  
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Bilaga 11. Bedömningsmall objektiv bedömning 

Scoring Form 

Validation and Invalidation 

 

Instructions: 

This form is used to rate the occurrence of validation and invalidation during specified 
clips of filmed interviews.  Each interval is 30 seconds long and indicated by a sound 
during the viewing.  Please indicate clearly how many times the “student doctor” 
validated and invalidated the “patient” during each 30 second interval by using the 
scoring boxes below.  You will have an opportunity to watch the film a third time if you 
are unsure of any rating. 

Validation and invalidation are in response to the “patient” stating or showing an 
experience, thought or feeling.  Each time validation or invalidation (by the student 
doctor) occurs, please make a mark in the appropriate box. 

 

Please indicate: 

 

Film of Student Doctor___________(identification number) 

 

Name of actor/”patient”__________________________ 

 

Date ratings made______________________________ 

 

Name of rater__________________________________ 

 

Name of co-rater________________________________ 
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Interval Number of validations Number of invalidations 
1 
 
 

  

2 
 
 

  

3 
 
 

  

4 
 
 

  

5 
 
 

  

6 
 
 

  

7 
 
 

  

8 
 
 

  

9 
 
 

  

10 
 
 

  

11 
 
 

  

12 
 
 

  

13 
 
 

  

14 
 
 

  

 
Score: Validation____________Invalidation___________ 

****************************************************************** 
Experimenter please indicate AFTER ratings completed: 

Pre test  OR  Post test ________                        Inter-rater reliability________	    
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Bilaga 12. Uträkning Intraclass Correlation.  

I fyra fall kunde ett ICC-värde inte räknas ut på grund av saknad varians i skattningarna. I 

dessa fall gjordes en okulär besiktning av dataseten, i jämförelse med tidigare skattningar med 

utmärkta ICC-värden.  

 För att ändå göra en statistisk uträkning lades en extra variabel till i varje dataset. Detta 

gjorde att ett användbart ICC-värde kunde räknas ut.  

 Exempel: 

Bedömare 1: 5 valideringar, 5 invalideringar. 

Bedömare 2: 4 valideringar, 6 invalideringar. 

Med blotta ögat och i jämförelse med andra skattningar ses en likhet mellan skattningarna 

ovan. Då bedömare 1 skattat lika antal valideringar och invalideringar (5 respektive 5) kan 

SPSS inte räkna ut ICC-värde på grund av saknad varians. ICC värde räknas vanligtvis på fler 

items än två, det är därför vissa svårigheter uppkommer vid uträkningen. I dessa fall lades en 

extra variabel till. Den extra variabeln lades till som att de båda bedömarna gjort ytterligare en 

skattning. För att kontrollera påverkan på ICC-värdet av den extra variabeln användes 

genomsnittet mellan de två bedömningarna.  

 Det vill säga: 5-4=1, 1/2=0,5. Samt 6-5=1, 1/2=0,5.  

När uträkningen gjordes i SPSS såg datasetet ut som följer: 

Bedömare 1: 5 valideringar, 5 invalideringar, extra variabel 0,5.  

Bedömare 2: 4 valideringar, 6 invalideringar, extra variabel 0,5.   

 Det är dock viktigt att tänka på att detta ändå skulle kunna påverka ICC-värdet. I 

kombination med varandra torde dessa två bedömningsmetoder vara reliabla. 

 


