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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Vårterminen 2010 startade Linnéuniversitetet i Växjö upp en studentledd
hälsomottagning som fungerar som en utvecklande lärmiljö. På Hälsomottagningen i Växjö
handleds studenterna av lärare som innehar sjuksköterskelegitimation, de bedriver ett
kostnadsfritt och hälsofrämjande arbete tre dagar i veckan och vem som helst är välkommen
att besöka Hälsomottagningen. Studenterna ges även möjlighet till att använda den
vårdvetenskapliga teorin i närvaro av lärarledd handledning i vårdvetenskap.
Syfte: Att utvärdera besöken på en studentledd hälsomottagning.
Metod: Studien baserades på enkäter och är genomförd utifrån en kvantitativ tvärsnittsstudie
med deskriptiv statistik. Resultatet har bearbetats med tematisering och kvantifiering som
analysmetoder.
Resultat: Det framkom fyra huvudkategorier: Tillgänglighet, kvalitet, innehåll och övrigt. De
största fynden var att majoriteten av besökarna är positivt inställda till Hälsomottagningen,
specifikt bra var vårdmiljön och bemötandet från studenterna. Flertalet av besökarna skulle
kunna tänka sig att komma tillbaka till Hälsomottagningen i Växjö.
Slutsats: Majoriteten av besökarna på Hälsomottagningen är överlag nöjda med vårdmiljön,
bemötandet från studenterna och Hälsomottagningens tillgänglighet. Hela 92,5 % uppger att
de gärna besöker Hälsomottagningen igen, troligtvis finns det ett samband mellan detta och
förnöjsamheten med vårdmiljön och bemötandet.

Vi vill rikta ett stort tack till Carina Elmqvist för mycket god handledning, gott engagemang
och givande kunskap.
Tack till Mikael Rask för statistisk rådgivning och Britt-Marie Fransson som flitigt har
marknadsfört hälsomottagningen.

Växjö 15 maj 2014
Charlott & Emma

“If you can’t count it, it doesn’t count”
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INLEDNING
Sjuksköterskeutbildningen på Linneuniversitetet i Växjö bedriver en studentledd
hälsomottagning. Denna ska främja studenternas lärande genom att integrera teori och praktik
i en verklighetsnära miljö. Under termin två och fyra har studenterna obligatoriska dagar där
de arbetar och driver hälsomottagningen. Författarna som själva är studenter på
Linnéuniversitetet i Växjö upplever hälsomottagningen som en viktig och lärorik del i
utbildningen. I studenternas arbete ingår det att dela ut en enkät till besökarna och när
institutionen erbjöd oss att sammanställa dem kändes det viktigt att utvärdera besöken på
hälsomottagningen. Framförallt eftersom området är relativt outforskat.
Denna studie skall förhoppningsvis leda till viktig information som kan ligga till grund för att
ytterligare kunna utveckla och förbättra hälsomottagningen för såväl besökare som studenter.

BAKGRUND
Uppbyggnad av en studentledd hälsomottagning
År 2007 skriver Högskoleverket i sin rapport (2007:23 R) att livsstilsfrågor bör vara en del av
sjuksköterskeutbildningen. Kunskap i hur livsstilen påverkar människors välbefinnande i
förhållande till hälsa och ohälsa måste öka. En svaghet är att anpassningen till dagens
ohälsosituation, förändrade sjukvårdsstrukturer, förändringar i befolkningen och i samhället är
bristande. Ett viktigt steg i utvecklingen är lärcentra i verklighetsnära miljöer som
undervisningsform. Ett sådant lärcentrum ger goda möjligheter till färdighetsträning, men
också för att träna sin kliniska blick, kommunikation och etiska överväganden (ibid.).
Samtidigt pågår ett arbete vid Linnéuniversitetet (dåvarande Växjö universitet) med att se
över möjligheterna för byggandet av lokaler för hälsoinriktad verksamhet (Elmqvist &
Glemne, 2008; Elmqvist, Glemne & Svensson, 2009). Vårterminen 2010 startade
Linnéuniversitetet i Växjö upp en Hälsomottagning som fungerar som en utvecklande
lärmiljö. På Hälsomottagningen handleds studenterna av lärare som innehar
sjuksköterskelegitimation, studenterna bedriver ett kostnadsfritt och hälsofrämjande arbete tre
dagar i veckan och vem som helst är välkommen att besöka Hälsomottagningen (Elmqvist &
Ozolins, 2011). Bokning av tid sker via telefon, på internet sedan våren 2014 eller direkt på
Hälsomottagningen. Det som Hälsomottagningen erbjuder är bland annat samtal om hälsa och
livsstil, mätning av puls, blodtryck, blodvärde, blodsocker, vikt, längd, urintest och
konditionstest. Beröringsmassage av fötter och händer samt rörelse enskilt eller i grupp
(ibid.). Då hälsomottagningen inte är någon behandlande enhet hänvisas besökaren till sin
vårdcentral om provsvaren skulle vara avvikande, i övrigt följer hälsomottagningen samma
riktlinjer gällande referensvärden som Landstinget Kronoberg.
Hälsomottagningen vid Linnéuniversitetet i Växjö har en specifikt utformad miljö där
intentionen är att kunna bidra till välbefinnande hos både besökare och
sjuksköterskestudenter. Antroposofisk filosofi och aktuell forskning om vårdmiljöns
betydelse för att främja hälsa är inspirationen till skapandet av hälsomottagningens miljö. Det
innefattar forskning om skapande av vårdmiljöer samt färg och formlära för att skapa en
hälsofrämjande miljö (Elmqvist & Glemne, 2008). Den kunskap som samlades in om vikten
av miljön vidareutvecklades i samarbete med arkitekter vid planeringen av
hälsomottagningens utformning (Elmqvist & Glemne, 2008; Elmqvist et. al. 2009). Ozolins,
Elmqvist och Hörberg (2013) beskriver att utanför hälsomottagningen växer bärbuskar,
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medicinalväxter och blommor. Även en vattentrappa och sittplatser i naturmaterial återfinns
utanför hälsomottagningens entré. Inne på hälsomottagningen infinner sig en harmonisk
miljö. I väntrummet och besöksrummen finns friskt tappat vatten, ljus och färska blommor.
Möblerna är noga utvalda och gjorda i naturmaterial. Edvardsson, Sandman och Rasmussen
(2005) beskriver att en välskött och stödjande vårdmiljö upplevs som välkomnande, och kan
på så sätt ge möjlighet till att etablera och upprätthålla goda vårdande relationer Det har även
visat sig att vårdmiljön är viktig för ett hälsofrämjande arbete.
Arbetet på en studentledd hälsomottagning
Hälsomottagningen är en vidareutvecklad verksamhet av redan befintliga ULVE
(Utvecklande och Lärande VårdEnhet), vilket är ett samarbete mellan HV (institutionen för
hälso- och vårdvetenskap) och landstinget Kronoberg. Målet med hälsomottagningen är att
sjuksköterskestudenterna vid Linnéuniversitetet under sin utbildning skall få möjlighet att
integrera teori och praktik (Elmqvist & Ozolins, 2011).
På hälsomottagningen arbetar studenterna i par, vanligtvis en student från termin två och en
från termin fyra. Tanken med pararbete är att det skall underlätta för studenterna att integrera
sina teoretiska och praktiska kunskaper, samt att stärka deras reflekterande hållning så att de
lättare skall kunna förstå patientens situation och för att stödja varandra i mötet med
besökarna (Elmqvist & Ozolins, 2011). Efteråt kan de samtala och reflektera över mötena och
de etiska aspekterna tillsammans för att lättare kunna uppnå kursmålen. Efter varje avslutad
arbetsdag hålls en gruppreflektion för att fånga upp studenternas upplevda erfarenheter under
dagen, på så vis kan studenterna sedan ta lärdom av varandras perspektiv (ibid.).
Liknande mottagningar som Hälsomottagningen i Växjö finns på Linnéuniversitetet i Kalmar,
Umeå universitet och Linköpings universitet.
Ett exempel från Linköpings universitets beskriver deras utbildningsmodell som bygger på att
studenterna arbetar i team som består av sex studenter, två sjuksköterskestudenter, två
läkarstudenter, en sjukgymnaststudent och en arbetsterapeutstudent. Under en tvåveckors
period får de lära sig att planera och strukturera upp dagen, samarbeta med andra professioner
och reflektera över dagen tillsammans med en handledare (Freeth et. al. 2001).

Integrera teori och praktik
Redan år 2000 skriver Högskoleverket i en rapport om hur viktigt det är att integrera teori
med praktik för studenter inom hälso- och sjukvård. Det framgår att det är i praktiken som
studenterna upplever att kunskapen blir levande och förståelsen blir djupare.
Kopplingen mellan teori och praktik medför också att studenterna får använda det
vetenskapliga förhållningssättet som de lärt sig (HSV,2000:1 AR).
Ekebergh (2011) belyser vikten av att integrera teori och praktik då det är en mycket viktig
del i studenternas lärande. Ozolins et. al. (2013) menar också på att integrering mellan teori
och praktik är betydelsefullt för studenterna för att få ett verktyg att ta med sig ut i det
yrkesverksamma livet. Detta är något de menar kan skapas genom stöd av handledning till
studenterna.
Ozolins et. al. (2013) beskriver att tanken med handledning till studenterna är att de ska få
utveckla sin vårdvetenskapliga kunskap och sin vårdande attityd som kan vara av stor
betydelse för att stärka och stödja patientens hälsoprocesser. Suikkala, Leino-Kilpi &
Katajisto (2009) menar att studenternas personlighet, beteende och agerande är mycket
viktiga komponenter i mötet för att kunna stödja patientens hälsoprocesser. Berglund, Sjögren
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& Ekebergh, (2012) anser att en god vårdmiljö behövs för att kunna stärka hälsoprocesserna.
En sådan vårdmiljö kännetecknas av ett förhållningssätt som innefattar berörda, engagerande,
bekräftande, stimulerande studenter, som skapar glädje, är kreativa och tillåtande. Balansen
mellan skratt och allvar är central (ibid.).
I Freeth et. al. (2001) artikel från Linköpings universitet framkommer det att patienter som
vårdats av studenter är mycket nöjda då de upplever att de får mer ”individuell
uppmärksamhet” än vid ”vanlig” sjukhusvård. Även studenternas förmåga att integrera teori i
praktiken ser man en tydlig förbättring av efter deras två veckor på mottagningen.
Ozolins et. al. (2013) belyser att det finns brister inom hälso- och sjukvården idag i form av
att man inte ser till patientens livsvärldsperspektiv och därmed blir inte patientens hälsa stärkt.
Målet med att skapa en hälsomottagning i Växjö är att utbilda framtidens sjuksköterskor med
ett tydligt patientperspektiv (ibid.). Ekebergh (2011) menar att det är viktigt med ett synsätt
där studenterna aktivt tar del av patienternas livsvärld. Dahlberg och Segesten, (2010)
beskriver livsvärlden som den unika och personliga värld som var och en upplever,
livsvärlden delas även med människorna runt omkring en. Ekebergh, (2011) menar att det är
genom träning på att möta patienten och dennes berättelse som studenterna upplever sig mer
trygga och lugna i mötet med patienterna.
Berglund et. al. (2012) menar att det tidigare visat sig att reflektion är viktigt för studenternas
förmåga att få teoretisk och praktisk kunskap inom vårdvetenskapen. Christiansen och Jensen
(2008) beskriver också vikten av att studenterna får möjlighet att reflektera över olika
situationer tillsammans och hur de uttrycker sig. På så sätt få de en personlig och social
förståelse av de centrala begrepp och färdigheter som är viktiga i kommunikationen med
patienten. Att lära sig att kommunicera på ett professionellt sätt innebär att vara lyhörd till
patienten och sätta sina egna känslor och uttryck åt sidan och lyssna till patientens behov
(ibid.). Linköpingsmodellen bygger också på en reflekterande teknik som innebär användning
av öppna och utforskande frågor. Målet är att ge studenterna kunskaper i att utveckla sin
förmåga i problemlösning samt deras kliniska resonemang (Carlson, Pilhammar & WannHansson, 2011).

TEORETISK REFERENSRAM
Studien har en ontologisk och epistemologisk utgångspunkt där studiens ontologiska
utgångspunkt är en helhetssyn på människan där kunskap kan nås genom människors
upplevelser. Epistemologin innebär läran om livsvärldsteorin där människan och hennes
upplevelser är i centrum (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdvetenskapen beskriver vad
vårdandet innebär för människan i relation till hälsa, lidande och välbefinnande. Hälsa är
målet och vårdaren bör beröra patientens livsvärld och vilja förstå hälsa, sjukdom, lidande.
Även hur det påverkar den individuella patienten med målet att kunna stärka och stödja
patientens hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 2010). Eftersom denna studie fokuserar på
att utvärdera besöken på en studentledd hälsomottagning kommer begreppen patient/besökare,
hälsa och välbefinnande samt vårdande möte i en vårdande miljö att vara centrala begrepp i
studien.
Patient/besökare
Patienten kommer i denna uppsats benämnas som ”besökare” istället för ”patient” då
hälsomottagningen inte är någon behandlande enhet utan riktar sig mer åt förebyggande och
hälsofrämjande vård. De som besöker mottagningen gör det med sin fria vilja. En patient är
någon som motvilligt uthärdar ett lidande (Eriksson, 2001).
3

Hälsa och välbefinnande
”Hälsa” härstammar ifrån det fornsvenska ordet haelsa, och betyder hel (Dahlberg &
Segesten, 2010). Hälsa är något som rör hela människan och en upplevelse av att vara i
balans, både inombords, i relation till sina medmänniskor och till livet i sin helhet (ibid.).
Om människan drabbas av en obotlig sjukdom kan upplevelsen av hälsa påverkas negativt
men även om man är helt ”frisk” kan känslan av hälsa försvagas exempelvis om livet helt
saknar mening (Dahlberg & Segesten, 2010). Hälsa har således en djupare mening än endast
frånvaro av sjukdom (ibid.).
Välbefinnandet har också en viktig roll i vårdandet. Inom vårdvetenskapen går begreppen
välbefinnande och hälsa hand i hand Begreppet välbefinnande är subjektivt och personligt och
måste förstås utifrån ett helhetsperspektiv för att komma till uttryck i människans sätt att vara
i världen. Välbefinnande kan inte delas in i fysiskt och psykiskt utan det är ett helhetstillstånd
där den enskilde finner en balans i tillvaron (Ekebergh, 2009).
Vårdande möte i en vårdande miljö
Professionellt engagemang och ett reflekterande förhållningsätt kännetecknar ett vårdande
möte, vårdaren skall skapa en öppenhet till vården och till patientens livsvärld (Ekebergh,
2009). Respekt, värdighet, integritet och närhet är grunden för att ett gott vårdande möte skall
skapas. Vårdaren måste kunna se, lyssna, känna med och skapa sig en förståelse för patienten
så att denna känner sig betydelsefull och bekräftad (ibid.).
Mötet måste vara inbjudande och berörande för att hälsa skall kunna uppnås (Dahlberg &
Segesten, 2010). Vårdmiljön bör göras så trivsam som möjligt om det inte finns några
medicinska argument som hindrar det. Enkla detaljer som textilier, färgsättning och växter
skapar en trivsam atmosfär som kan ha lugnande och hälsofrämjande effekter (Dahlberg &
Segesten, 2010). Ylikangas (2012) menar att det krävs kunskap för att kunna se helheten och
för att skapa en vårdande miljö. Målet skall vara att skapa optimala förhållanden där patienten
känner sig trygg och lugn. Miljön bör bestå av en atmosfär som tillåter värme, trygghet,
närhet samt en mellanmänsklig relation där patienten och dess individuella behov sätts i
centrum. Den vårdande miljön skall skapa förutsättningar för patienten att återhämta sig och
tillfriskna samt att uppleva hälsa och välbefinnande (ibid.).

PROBLEMFORMULERING
Högskoleverket anser att livsstilsfrågor bör vara en del av sjuksköterskeutbildningen.
Kunskap i hur livsstilen påverkar människors välbefinnande i förhållande till hälsa och ohälsa
måste öka. Ett viktigt steg i utvecklingen är lärcentra i verklighetsnära miljöer som
undervisningsform. Högskoleverket belyser även vikten av att integrera teori med praktik för
studenter inom hälso- och sjukvård. Det framgår att det är i praktiken som studenterna
upplever att kunskapen blir levande och förståelsen blir djupare.
Linköpings universitet har utvärderat vad patienterna tycker om deras studentledda
mottagning och fått mycket positiva reaktioner ifrån dem, man kan även se en tydlig
förbättring av studenternas förmåga att integrera teori i praktiken.
Idag finns det brister inom hälso- och sjukvården i form av att man inte alltid ser till
patientens livsvärld och därmed blir inte alltid patientens hälsa stärkt. Det är därför mycket
viktigt att studenterna får utveckla sin vårdvetenskapliga kunskap och sin vårdande attityd
som kan vara av stor betydelse för att stärka och stödja patientens hälsoprocesser.
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Det har även visat sig att vårdmiljön är viktig för ett hälsofrämjande arbete. En välskött och
stödjande vårdmiljö upplevs som välkomnande, och kan på så sätt ge möjlighet till att etablera
och upprätthålla goda vårdande relationer samt bidra till att hälsan stärks.

SYFTE
”Att utvärdera besöken på en studentledd hälsomottagning”
- Hur var hälsomottagningens tillgänglighet?
- Hur uppfattade besökarna studenternas bemötande?
- Hur upplevdes vårdmiljön?

METOD
Den valda metoden var kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv statistik. Ejlertsson, (2003)
skriver att deskriptiv statistik används för att beskriva gjorda observationer. En
tvärsnittsstudie ger en bra ögonblicksbild över situationen utan att påverkas av det som varit
och vad som komma skall (ibid.). Avsikten var att utvärdera vad besökarna tycker om sina
möten på hälsomottagningen, därför har studien en kvantitativ metod i form av
enkätundersökning. Kvantitativ metod lämpade sig bättre då författarna ville undersöka en så
stor besöksgrupp som möjligt under den givna tidsperioden 1 januari 2013 till och med 31
december 2013. Undersökningsformen som valdes är en så kallad väntrumsundersökning i
form av enkät. Gemensamt för en sådan undersökningsform är att urvalet består av människor
som på egen hand vänt sig till en specifik inrättning (Ejlertsson, 2005).
Datainsamling
En enkät (se bilaga 1) låg till grund för studien. Enkäten utformades och började delas ut
redan under vårterminen 2013. Institutionen för hälso- och vårdvetenskap erbjöd studenterna i
termin fem att sammanställa enkäterna och skriva examensarbete med dem som grund.
Enkät
Alla som gjort ett enskilt hälsobesök på hälsomottagningen fick efter avslutat möte, en enkät
samt muntlig information om syftet med enkäten. Under studiens gång utformades ett
informationsbrev (se bilaga 2) som beskrev studiens syfte. Deltagandet var frivilligt, enkäten
besvarades anonymt och lades i en låda före hemgång.
Enkäten var utformad med 12 slutna frågor där de två första frågorna var bakgrundsfrågor i
form av kön och ålder. Nedanför varje fråga gavs respondenten möjlighet att ta upp egna
åsikter och tankar. Enkäten innehöll både kvantitativa och kvalitativa frågor och dessutom
fanns en fråga i slutet där besökaren gavs utrymme att ge förslag på förbättringar. Sohlberg, P
och Sohlberg, B-M. (2009) belyser att en kvantitativ beskrivning ofta innehåller kvalitativ
information.
Kvantitativ metod anger frekvenser, så att man sedan kan säga att ett visst antal besökare
tycker på det ena eller andra sättet (Trost, 2012). I enkäten användes nominalskala,
kontinuerlig variabel, och ordinalskala. Nominalskalan som är en direkt klassificering som är
indelad i grupper, exempelvis man och kvinna, ja eller nej. Kontinuerlig variabel är en
variabel som kan anta alla värden i en intervall, exempelvis ålder (Ejlertsson, 2005).
Ordinalskalan innebär att mätvärdena rangordnas. En enkätfråga kan exempelvis vara ”hur
besökaren blev bemött” och då med svarsalternativen ”mindre bra”, ”ganska bra”, ”bra” och
”mycket bra” (Ejlertsson, 2005). Enkäten mätte tillgänglighet, bemötande, tid, miljö och
förväntningar.
5

Validitet/Reliabilitet
Innan enkäten togs i bruk genomfördes ett face-validity test för att tillgodose enkätens
validitet, det vill säga att kontrollera att frågorna i enkäten inte misstolkades (Ejlertsson
2005). Arbetsgruppen på hälsomottagningen (adjunkter och lektorer) samt institutionens
informatör ombads att besvara enkäten, därefter justerades frågorna utifrån deras synpunkter.
För att beräkna reliabiliteten räknades ett Cronbachs alpha-värde ut med hjälp av statistik
programmet ”Statistical Package for Social Sciences” (SPSS) För att beräkna ett Cronbachs
alpha-värde sammanställs frågor som samvarierar det vill säga överrensstämmer med
varandra till ett jämförelsetal och utifrån vad värdet blir kan man sedan säga om reliabiliteten
är hög eller låg. På frågorna som berörde kvalitet, fråga 3, 4, 7, 10 och 11 fanns tydliga tecken
på samvariation. Cronbachs alpha-värdet blev 0,72. Enligt Ejlertsson (2005) är ett acceptabelt
värde omkring 0,7 eller högre.
Urvalsförfarande
Inklusionskriterier för enkätstudien var att respondenten besökt hälsomottagningen under den
valda perioden 1 januari 2013 till och med 31 december 2013. Exklusionskriterier för studien
var om man besökt hälsomottagningen för gruppaktivitet eller om besökaren inte fått en
fullständig enkät med alla 12 frågor (Se bortfallsanalys).
Analys
Bortfallsanalys
533 besök har gjorts på hälsomottagningen under perioden 1 januari till 31 december 2013.
Dessa 533 besök motsvarade inte det unika besöksantalet, med det menas att en och samma
person kan ha besökt mottagningen flera gånger under det valda året. Antalet insamlade
enkäter var 199 stycken, 52 stycken exkluderades då enkätens baksida med frågorna 8-12
missats att kopieras upp. Därmed ingick 147 enkäter i analysen.
Av de ifyllda enkäterna var det ett internt bortfall på < 10 % på varje fråga förutom på fråga
fyra där bortfallet var 36,1%. Många hade lämnat en kommentar under fråga fyra som
innehöll information om att de inte hade haft något telefonsamtal, det förklarade det stora
interna bortfallet. Det interna bortfallet redovisades fråga för fråga i tabell 1 i resultatet.
Studenter som arbetat på hälsomottagningen och inte delat ut enkäten av oklar anledning och
besökare som valt att inte besvara enkäten utgör det externa bortfallet.
Dataanalys
Enkäterna kodades med en siffra och analyserades, därefter redovisades de statistiskt i Excel
genom att författarna granskade varje enkät tillsammans och därefter fördes resultatet för
varje enkät in i Excel, för att minska att fel uppstod kontrollerades enkätens svar med vad som
förts in i Excel. Därefter sammanställdes resultaten i diagram och tabeller. Under varje fråga i
enkäten fanns ett kommentarsfält där respondent gavs möjlighet att fritt tillägga något.
Eventuella kommentarer redovisades med tematisering, det innebär att få fram datamaterialets
olika kvaliteter för att sedan kunna tematisera och gruppera delarna (Polit & Beck, 2012).
Alla enkäter gicks igenom och alla kommentarer skrevs ned fråga för fråga. Därefter skapades
kategorier utefter kommentarernas gemensamma nämnare, de placerades sedan in under de
kategorier som uppstod: trevligt bemötande, ansökan om figurant, öppettider, utrustning,
vacker miljö, information, marknadsföring, parkering, mer struktur på mötet,
kommunikation/kontaktmöjligheter, svårt att hitta samt utbud/utveckling. Utefter det kunde
olika teman som tillgänglighet, kvalitet, innehåll skapas, utöver dem skapades ytterligare ett
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tema, övrigt. Det för att tre kommentarer inte kunde placeras in under de andra temana som
besvarade studiens syfte. Antal kommentarer på varje fråga räknades och slutligen
kvantifierades kommentarerna och placerades in i en tabell med temana tillgänglighet,
kvalitet, innehåll och övrigt. Kommentarerna redovisades även i löpande text under
tillhörande tema.
För att öka reliabiliteten vid sammanställningen av eventuella kommentarer var det viktigt att
författarna var medvetna om sin förförståelse och sätter sin tidigare kunskap åt sidan för att
inte färga resultatet (Axelsson, 2008). Det gjordes genom att författarna tillsammans gick
igenom alla kommentarer utan att förvränga dess innebörd och sedan kom de gemensamt fram
till vilken kategori och tema som kommentarerna skulle tillhöra.

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER
Studien utformades efter Helsingforsdeklarationen (2008) fyra etiska krav;
informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Deltagarna
i studien har erhållit information om studien, dess syfte och att deltagandet är frivilligt, att
tystnadsplikt gäller och att deltagandet sker anonymt. Genom att besvara enkäten och lägga
den i svarslådan har deltagaren gett sitt samtycke till studien. Deltagarna i studien informeras
om att forskningsmaterialet förvaras inlåst och makuleras efter avslutad studie.
Etikkommittén sydost har granskat och gett ett rådgivande skriftligt yttrande (se bilaga 3) över
studien samt enkätens utformning och innehåll. De ansåg att det inte fanns några etiska hinder
med att genomföra studien (Dnr EPK 221-2014)

RESULTAT
I följande diagram och tabeller redovisas resultatet av enkätundersökningen, även det interna
bortfallet redovisas fråga för fråga. Kommentarerna redovisas i en tabell och presenteras i fyra
teman.

Kön

män 42;
29%

kvinnor 105;
71%

Figur 1. Könsfördelning i procent av de som besökt Hälsomottagningen och besvarat enkäten
(Fråga 1). Antal män som deltog i studien var 42 stycken (29%) och kvinnor var 105 stycken
(71%) (Figur 1).
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Figur 2. Åldersfördelningen av de besökare som besökt hälsomottagningen och besvarat
enkäten (fråga 2). Yngsta besökaren var 19 år gammal och äldsta besökaren var 87 år gammal
(Figur 2). Besökarnas medelålder var 47 år. Största besöksgruppen var i åldrarna 20-29 år och
minsta besöksgruppen var i åldrarna 10-19 år. Det var nio stycken som ej svarade på frågan
om sin ålder.
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Vald aktivitet

Figur 3. Redovisar besökarnas valda aktivitet/aktiviteter i samband med sitt besök på
Hälsomottagningen (Fråga 8). Utifrån vald aktivitet kan vi se att det var mest efterfrågan på
att mäta blodtryck, puls, blodsocker, blodvärde (Hb) (Figur 3). Nio stycken valde att ej
besvara frågan.
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Tabell 1. Antal svarande (n147) på frågor 3, 4, 7, 10 och 11 redovisat i procent
Fråga
3.Hur fungerade
bokningen av
din tid?
4.Hur var mötet
via telefon?
7.Hur blev du
bemött av
studenterna vid
ditt besök?
10.Hur upplevde
du miljön på
mottagningen?
11.Möttes dina
förväntningar på
besöket?

Mindre bra
1(0,7%)

Ganska bra Bra
2(1,4%)
25(17%)

Mycket bra
119(80,9%)

Bortfall
0

0

2(1,4%)

27(18,3%)

65(44,2%)

53(36,1%)

0

0

18(12,2%)

128(87,1%)

1(0,7%)

0

1(0,7%)

36(24,5%)

101(68,7%)

9(6,1%)

0

6(4,1%)

34(23,1%)

98(66,7%)

9(6,1%)

Större delen av besökarna tyckte att tidsbokningen och bemötandet från studenterna fungerade
mycket bra (Tabell 1). Större delen av besökarna upplevde mottagningens miljö som bra och
mycket bra, besökarnas ansåg även att deras förväntning möttes bra och mycket bra.
Tabell 2. Antal svarande (n147) på frågor 5, 6, 9 och 12 redovisat i procent
Fråga
5.Var det lätt att få
en tid på
mottagningen?
6.Var det lätt att
hitta till
mottagningen?
9.Fick du tillräckligt
med tid för ditt
besök?
12.Kan du tänka dig
att komma vid ett
annat tillfälle?

Ja
145( 98,6%)

Nej
2(1,4%)

Bortfall
0

125(85%)

18(12%)

4(3%)

137(93%)

0

10(7%)

136(92,5%)

2(1,4%)

9(6,1%)

Största delen av besökarna tyckte att det var lätt att boka en tid på hälsomottagningen, att de
fick tillräckligt med tid för sitt besök och att de kunde tänka sig att komma tillbaka vid ett
annat tillfälle (Tabell 2).
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Tabell 3. Antal kommentarer på frågorna 3-12 och förslag på förbättring.
Fråga
3.Hur
fungerade
bokningen av
din tid?
4.Hur var
mötet via
telefon?
5. Var det lätt
att få en tid på
mottagningen?
6. Var det lätt
att hitta till
mottagningen?
7. Hur blev du
bemött av
studenterna
vid ditt besök?
8. Val av
aktivitet på
mottagningen?
9. Fick du
tillräckligt
med tid för
ditt besök?
10. Hur
upplevde du
miljön på
mottagningen?
11. Möttes
dina
förväntningar
på besöket?
12. Kan du
tänka dig att
komma vid ett
annat tillfälle?
Förslag på
förbättring
Summa

Antal
kommentarer
16

Tillgänglighet Kvalitet
14

2

41

36

5

11

6

5

26

26

29

29

10

7

3

3

18

15

5

Innehåll

Övrigt

3

3

5

12

4

1

5

2

16

3

4

8

1

187

89

71

24

3

Under varje fråga fanns det ett kommentarsfält där respondenten gavs möjlighet att lämna en
kommentar. Kommentarerna tematiserades och kvantifierades och presenteras nedan i fyra
tema: Tillgänglighet, kvalitet, innehåll och övrigt
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Tillgänglighet
Flertalet av besökarna uppgav att de hade blivit uppringda och bokade in en tid genom
samtalet. Vissa bokade tid i samband med besök på hälsomottagningen. En önskade att det
skulle funnits tider att boka efter kontorstid och en annan ansåg att hälsomottagningen borde
öppna tidigare. Många av besökarna uppgav att de bokat via mail och att de därmed inte haft
någon telefonkontakt.
Ett antal av besökarna upplevde att marknadsföringen och skyltningen var dålig och att det
därmed var svårt att hitta till hälsomottagningen. Några angav att de hade blivit hjälpta av
informationen som fanns i inbjudan. En hade fått muntlig beskrivning och en hade varit där på
studiebesök tidigare och hittade därmed till hälsomottagningen.
Kvalitet
Det var många av besökarna som upplevde att studenterna på hälsomottagningen var trevliga,
vänliga, förstående, engagerade, professionella i bemötande, kunskap och utförande. Det
framgick dock från en kommentar att studenterna var vänliga men hade gärna sett att de hade
en mer seriös framtoning i bemötandet. Ett förslag var att handledaren skulle ge feedback till
studenterna på deras bemötande.
Hälsomottagningens vårdmiljö ansåg besökarna var vacker, lugn och trygg samt att lokalerna
var fräscha med friskt vatten, färska blommor och levande ljus. Några av besökarna tyckte att
vårdmiljön skulle förbättras med fler fönster, tydligare plats att anmäla sin ankomst på och ett
avlastningsbord för provtagningsmaterial.
Innehåll
De flesta av besökarna tyckte att hälsomottagningen och dess utbud var bra. Några
efterfrågades mätning av kolesterol/blodfetter, fettprocent och BMI. Några av dem önskade
att komma tillbaka och göra ett konditionstest. Tre utav besökarna ansåg att deras
förväntningar ej var uppfyllda då de önskat en aktivitet som av någon anledning inte
genomfördes.
Övrigt
En kommentar angående enkäten löd: ”Detta formulär har inte en bra layout, svårt att skriva
kommentarer och onödigt stora rutor att bocka i”.
Två utav besökarna uppgav att det gärna vill bli figuranter (Spelar patienter så att studenternas
övningar skall bli så realistiska som möjligt).
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DISKUSSION
Syftet var att utvärdera besöken på en studentledd hälsomottagning. Forskningsfrågorna som
skulle besvaras var hur hälsomottagningens tillgänglighet var, hur besökarna uppfattade
bemötandet från studenterna och hur de upplevde miljön. Av resultatet framkom det att
majoriteten av besökarna var positivt inställda till hälsomottagningen, och majoriteten var
tillfreds med både bemötandet från studenterna och miljön. Största delen av besökarna uppgav
även att de gärna besöker hälsomottagningen igen.
Metoddiskussion
För att besvara studiens syfte väljer författarna en kvantitativ enkätundersökning som lämplig
metod då ett kvantitativt arbetssätt i detta fall är mer lämpligt än ett kvalitativt. Fördelen med
en enkätundersökning är att det är möjligt att nå ut till ett större urval på relativt kort tid än
vad en intervjustudie hade gjort (Ejlertsson, 2005). Fler fördelar är att respondenten i lugn och
ro kan besvara frågorna och överväga svarsalternativen. Det finns heller ingen risk att
respondenten påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor och eventuella följdfrågor .
Problematiken med en enkätundersökning kan vara att författarna inte har möjlighet att
kontrollera respondentens tolkning och förståelse av frågorna. Därför valdes det att lägga till
kommentarsmöjligheter under varje fråga (ibid.).
En alternativ metod hade varit en intervjustudie, fördelen med en sådan studie är att det
externa och interna bortfallet kan undvikas och därmed stärks studiens validitet och
reliabilitet. En annan fördel är att intervjuaren kan förtydliga frågan om respondenten har
svårt att förstå den (Eliasson, 2010). Trots fördelarna med en intervjustudie valdes ändå en
enkätstudie som lämplig metod då studien är tidsbegränsad och författarna ville undersöka
besökarnas gemensamma variabler snarare än deras unika och personliga.
Då författarna påbörjade studien var enkätens utformning och datainsamling redan gjord.
Detta innebär att författarna själva inte hade möjlighet att påverka enkätens utformning. En
risk som kan uppstå är att författarna inte tolkar frågorna på samma vis som de som utformat
enkäten gör. Enkäten utformades inte efter någon tidigare färdigkonstruerad enkät utan
utformades på egen hand. Med egenkonstruerade enkäter finns det både för- och nackdelar.
Fördelarna är att forskaren kan ställa specifika frågor, styra över hur många frågor som skall
ingå i enkäten samt vilka skalor som skall ingå. Nackdelarna är att frågorna lätt misstolkas
eller att frågorna är ställda på fel sätt så att forskarna inte kan sammanställa och tolka
resultatet. Frågorna kan även lätt avspegla forskarens förförståelse och syn på de som ska
studeras (Billhult & Gunnarsson, 2012). En styrka är dock att ett face-validity test
genomfördes innan enkäten togs i bruk för att minimera risken att frågorna ska misstolkas av
läsaren. Nackdelen med testgruppen är att den endast bestod av adjunkter och lektorer. I
gruppen bör även någon eller några studenter ingått för att få ytterligare ett perspektiv.
Angående enkätens utformning och innehåll skulle det vara en fördel om den innehöll en
fråga om respondentens sysselsättning. På så vis hade det funnits möjlighet att generalisera
resultatet till specifika grupper, exempelvis studenter, pensionärer samt olika yrkesgrupper.
Då författarna eftersträvar att få med livsvärldsperspektivet var det en fördel att enkäten var
utformad med öppna frågor. Dahlberg (2014) menar att det mest väsentliga är att enkäten
innehåller öppna frågor inklusive möjligheten att fritt kommentera för att få med
livsvärldsperspektivet.
Utifrån resultatet framkommer det att många verkat misstolka fråga fyra ”Hur var mötet via
telefon?”. Respondenten verkar tolka frågan som att mötet endast skett via telefon. Det man
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egentligen vill säga med frågan är hur bemötandet var via telefon. Enligt författarna skulle
frågan formulerats ”Hur var bemötandet via telefon?” för att undvika misstolkningar. Ännu
bättre hade det varit om frågan delades upp i a och b. Där fråga a skulle ta reda på vilket sätt
besökarna bokade på (via telefon, via mail, på hälsomottagningen eller på annat vis) och b
skulle kunna utvärderat hur besökarna upplevde bemötandet vid bokning.
Under datainsamlingens period (1 januari 2013 till 31 december 2013) arbetade studenter från
fyra olika klasser (cirka 245 studenter) på hälsomottagningen. Det har legat på studenternas
ansvar att dela ut enkäten till besökarna, dock är det oklart om alla studenter som arbetat på
hälsomottagningen gjort det. Anledningar till externa bortfallet kan bero på att informationen
om studien varit bristande eller att studenterna helt enkelt glömt bort att lämna ut enkäten.
Författarna har försökt att ta reda på antalet studenter som delat ut enkäten under den valda
tidsperioden. Dessvärre blev det dålig respons ifrån studenterna och därmed kunde ingen
slutsats angående det dras. En annan orsak till det externa bortfallet kan bero på att besökaren
valt att inte besvara enkäten.
52 enkäter exkluderades från studien då författarna vid analys uppmärksammar att endast
halva enkäten var upptryckt på dessa. Då besökarna inte fått chansen att svara på enkätens
baksida (fråga 8-12) väljer författarna att exkludera dem från studien helt istället för att
analysera de frågor som är besvarade. Anledningen är att ofullständiga enkäter är ett
exklusionskriterie för studien. Hade besökaren däremot missat att fylla i baksidan anser
författarna att de ändå haft möjligheten och därför redovisas de missade baksidorna som
bortfall.
Antal besök under den valda tidperioden är 533 stycken, antal analyserade enkäter är 147
stycken. Då antalet besök inte motsvarar antalet unika besökare och då man inte vet hur
många enkäter som är utdelade är det omöjligt att dra en slutsats angående hur stort bortfallet
var i svarsfrekvensen. Vid analys upptäcks ett stort internt bortfall på fråga fyra, många
lämnade rutan tom och lämnade en kommentar att de bokat via mail. Möjligheten att kunna
boka tid via mail fanns inte då enkäten utformades. Därmed kan det stora interna bortfallet på
fråga fyra förklaras. Det stora interna bortfallet hade kunnat undvikas om enkäten
omformuleras.
Väntrumsundersökningar har vissa svagheter i och med att urvalet inte blir slumpmässigt i
den utsträckningen att varje person i en målgrupp tilldelas en viss sannolikhet att delta.
Sannolikheten blir därför att balansen mellan högkonsumenter och lågkonsumenter blir
oproportionerlig. Äldre människor gör procentuellt fler besök än unga, därför får urvalet en
majoritet av äldre människor (Ejlertsson, 2003).
I resultatet framkommer att största besöksgruppen för studien är 20-29 år och medelåldern är
47 år (Se figur 2). Tänkbara anledningar till detta kan vara att hälsomottagningen är belägen
på universitetets område där majoriteten av studenterna är yngre och därmed mer
lättillgänglig för den yngre målgruppen än för den äldre. En annan anledning kan vara att
hälsomottagningen marknadsfört sig sämre utanför universitetsområdet eller att
hälsomottagningen läge gör att boende i centrala Växjö tycker det är svårt att ta sig ut till
universitetsområdet.
Ytterligare en svaghet med väntrumsundersökningar är att fördelningen mellan män och
kvinnor kan bli mycket ojämn. Utifrån studiens fördelning mellan män och kvinnor utgör
kvinnorna 2/3 av urvalet (Se figur 1). Författarna anser dock inte att detta påverkar resultatet
då man inte är ute efter att jämföra resultatet mellan de olika könen. Trots nackdelarna med
väntrumsundersökningar väljer författarna denna metod då syftet är att utvärdera besöken på
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en studentledd hälsomottagning, alltså är målgruppen de besökare som kommer till
hälsomottagningen i Växjö oavsett kön och vilken ålder de har.
Enkäten besvaras anonymt och då många utav besökarna återkommer flera gånger under ett år
är det omöjligt att veta om en och samma individ har besvarat enkäten mer än en gång.
Detta medför en risk att flergångsbesökare utvärderar hälsomottagningen som mer positiv än
de som besökt hälsomottagningen endast vid ett tillfälle och det kan medföra ett felaktigt
resultat.
Ett exklusionskriterie för studien var om man besökt hälsomottagningen för gruppaktivitet.
Enkätens frågor var inte anpassade efter gruppaktiviteterna därav exkluderades de. För att
kunna inkludera besökare som uppsökt hälsomottagningen för gruppaktivitet hade enkäten
behövts formuleras om och frågorna anpassas. Detta hade kunnat medföra att resultatet blivit
annorlunda mot det nuvarande resultatet. Då besökarna i grupp kan påverkas av vad de övriga
i gruppen tycker och tänker, finns det en risk att de besvarar enkäten efter gruppens tycke och
inte deras individuella. De som besöker hälsomottagningen enskilt förväntas besvara enkäten
efter eget tycke.
Reliabilitet/Validitet är begrepp inom den kvantitativa forskningen och används för att kunna
bedöma en studies trovärdighet (Trost, 2012).
Reliabilitet innebär att om undersökningen upprepas skall den erhålla ett liknande resultat
varje gång. För att öka en enkäts reliabilitet kan samma enkät och frågor användas ytterligare
en gång förutsatt att situationen är densamma (Trost, 2012). Det är första gången som enkäten
används i en studie. Frågorna har varit likadana för alla som deltagit i studien, på grund av
studiens begränsade storlek är det dock svårt att mäta studiens reliabilitet.
För att öka reliabiliteten planerades ett test-retest, dock ändrade författarna åsikt om det på
grund av att tiden för studien är begränsad och att antalet besökare som var inbokade på
mottagningen just då var för få. Istället valdes Cronbachs alfa. Fördelen med ett sådant test är
att det inte är speciellt tidskrävande. Då värdet för studien visade 0,72 innebär det att studiens
reliabilitet stärks Ejlertsson (2005) menar att ett acceptabelt värde är omkring 0,7 eller högre.
Validitet innebär att instrumentet mäter det som är avsett att mätas (Trost, 2012). Ett facevalidity test genomfördes för att ta reda på enkätens validitet. Detta stärker studiens validitet
då enkäten prövades och justerades innan den togs i bruk. Då denna studie använder sig utav
den utformade enkäten kan den med fördel användas igen och på så vis stärka framtida
studiers validitet och reliabilitet då enkäten är beprövad i denna studie.
Enkäterna kodades med en siffra för att lättare kunna analyseras i Excel och för att underlätta
om man behöver gå tillbaka och titta på enkäterna under studiens gång. Kommentarerna
tematiserades och kvantifierades för att lättare kunna analyseras och redovisas i resultatet.
Fördelen med detta arbetssätt var att varje kommentar granskades noga av båda författarna
och placerades in under passade kategori utan att förvränga dess innebörd.
Det framkommer inga etiska hinder efter att etikkommittén sydost granskat materialet.
Fördelen med att någon utomstående granskar materialet är att studiens kvalitet stärks. I
samband med att författarna skickade in studiens projektplan till etikkommittén utformades ett
informationsbrev där studiens syfte beskrevs. Författarna anser att ett informationsbrev skulle
delats ut till samtliga besökare ihop med enkäten då kombinationen av muntlig och skriftlig
information är den bästa. Risken är att besökarna glömmer bort vad som sades i den muntliga
informationen därav är komplettering med skriftlig information att föredra.
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Författarna anser att resultatet inte kan generaliseras till andra liknande studentledda
mottagningar då uppbyggnaden och förutsättningarna ser olika ut. Det som kan tänkas vara
generaliserbart till liknande mottagningar är att det är en uppskattad verksamhet av besökarna.
Resultatdiskussion
Enkätundersökningen visar att majoriteten av besökarna är positivt inställda till
Hälsomottagningen, specifikt bra var vårdmiljön och bemötandet från studenterna. 92,5% av
besökarna uppger även att de gärna skulle kunna tänka sig att komma tillbaka till
Hälsomottagningen i Växjö.
Utifrån vad resultatet visar anser författarna att enkäten har vissa brister som bör åtgärdas för
att framtida studier skall kunna använda sig utav enkäten och att frågorna ej skall misstolkas.
Författarna har utefter detta uppdaterat enkäten (Se Bilaga 4). En besökare anser att enkätens
layout är bristande, och föreslår att det borde finnas mer utrymme för kommentarer.
Författarna ställer sig frågan om fler hade kommenterat om det fanns mer utrymme för
kommentarer? På den uppdaterade enkäten väljer författarna att ge mer utrymme för
kommentarer för att minska risken att förlora eventuella kommentarer på grund av platsbrist.
12% upplever att det är svårt att hitta till hälsomottagningen utifrån kommentarerna kan man
utläsa att de anser att skyltningen är dålig både på vägen dit och utanför. Svårigheterna med
detta är att Linnéuniversitetet i Växjö har en policy som säger att alla skyltar inuti och utanpå
universitetets lokaler skall ha en viss storlek och en viss layout. Ett annat problem är att det
finns fem ingångar i J-huset där hälsomottagningen är belägen, det kan medföra att besökaren
har svårt att hitta till hälsomottagningen. Boex, W och Boex, S. (2012) belyser vikten av
tydlig information och en bekräftelse väl inne i entrén att det är rätt ställe, detta för att
besökaren skall känna trygghet vid ankomst till mottagningen. Ett förbättringsförslag var att
man önskar en tydligare plats att anmäla sin ankomst på, exempelvis en reception.
Trochelman, Albert, Spence, Murray och Slifcak (2012) menar att det underlättar om det
finns en tydlig informationsdisk/reception i anslutning till entrén för att förbättra
kommunikationen mellan besökare och personal.
Utifrån kommentarerna kan man utläsa att besökarna anser att det finns brister i
marknadsföringen. Hälsomottagningen marknadsför sig flitigt på universitetets område och då
främst på anslagstavlor, via informationsbroschyrer och på universitetets hemsida.
Universitetet har också vid ett flertal tillfällen varit ute på företag, i organisationer och
föreningar och marknadsfört hälsomottagningen, dock är det svårt att säga vilken effekt det
gett. Marknadsföringen är av stor betydelse då besökarna kommer dit med sin fria vilja och
inte för att de är i behov utav vård. För att bredda marknadsföringen ytterligare föreslår
författarna att man kan ta hjälp av sociala medier. Idag är sociala medier en stor mötesplats
för många människor, genom att marknadsföra hälsomottagningen och dess koncept genom
en hemsida eller en informationssida på Facebook skulle man kunna locka fler att besöka
hälsomottagningen. Hälsomottagningen har sedan en kortare tid funnits på Facebook, i
nuläget är det dock för tidigt att säga om det gett någon effekt. Bernhardt, Alber och Gold
(2014) menar att när sociala medier används på ett klokt och försiktigt sätt kan det erbjuda
stora möjligheter till professionell utveckling genom att bygga professionella nätverk. Genom
att dela relevant information med andra ökar man sitt igenkännande och förbättrar sitt rykte.
Styrkorna och fördelarna med sociala medier anses uppväga riskerna och i artikeln
uppmuntras personal på olika verksamheter och organisationer att utnyttja dessa plattformar
(ibid.).
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Resultatet visar att 68,7% av besökarna upplever att vårdmiljön på hälsomottagningen är
mycket bra. Av kommentarerna framgår det att vårdmiljön upplevs som vacker, lugn, trygg
och fräsch med blommor, levande ljus och friskt vatten. Dijkstra, Pieterse, Pruyn (2008)
belyser att naturliga element i vårdmiljöer har stressreducerande egenskaper, i detta fall jord,
eld och vatten. Författarna tror att detta kan bero på att miljön är utformad efter
den Antroposofiska filosofin och utefter aktuell forskning om vårdmiljöer. I en tidigare studie
framgår det att det är allmänt känt att atmosfären i ett utrymme har en effekt på människor
som använder det, om miljön är välutformad kan det öka patientens tillfrisknande
(Schweitzer, Gilpin & Frampton, 2004). Även Ozolins et. al. (2013) belyser vikten av en god
och välskött vårdmiljö, att den upplevs som välkomnande och ger möjlighet till att etablera
och upprätthålla goda vårdande relationer. Dahlberg och Segesten (2010) menar att mötet
måste vara inbjudande och berörande för att hälsa skall kunna uppnås även vårdmiljön bör
göras så trivsam som möjligt med enkla detaljer som textiler, färgsättning och växter, det kan
ha lugnande och hälsofrämjande effekter.
En önskning om fler fönster på Hälsomottagningen framkommer. Trochelman et. al. (2012)
belyser vikten av naturligt ljus i vårdmiljöer, det kan reducera ilska, lindra smärta, minska
stress och nedstämdhet.
Utifrån resultatet framkommer det att alla besökare är nöjda med bemötandet ifrån
studenterna. Från en kommentar framgår det att ”vänliga men hade gärna sett att de hade en
mer seriös framtoning i bemötandet”. Då det arbetar många olika studenter på
hälsomottagningen och vissa har mer erfarenhet av att vårda och möta människor än andra är
det inte förvånande att detta framkommer. Hälsomottagningen är en del i studenternas
utbildning och det är även här de skall träna sig i bland annat ett professionellt bemötande. Av
resultatet kan författarna se att utbildningen är på god väg, i slutet är målet att alla studenter
skall känna sig trygga och bekväma i bemötandet till sina besökare. Suikkala, Leino-Kilpi och
Katajisto (2008) menar att det är viktigt för sjuksköterskestudenter att de får träna på sitt
bemötande och professionella hållning utifrån verkliga möten med patienter och inte bara lära
sig om sjukdomar och kliniska färdigheter. Studenterna får därmed en insikt hur de kan hjälpa
patienter att stärka deras hälsa och välbefinnande (ibid.). Ekebergh (2009) belyser att hälsa
och välbefinnande inom vårdvetenskapen går hand i hand, hälsa och välbefinnande är ett
helhetstillstånd där den enskilde finner balans i tillvaron.
En besökare anser att studenterna skulle få feedback från handledaren angående bemötandet.
Ozolins et. al. (2013) belyser vikten av att ge stöd utifrån handledning till studenterna för att
utveckla deras teoretiska och praktiska kunskaper. Dock kan det vara svårt för handledaren att
ge feedback på bemötandet då de inte medverkar under själva mötet med besökaren. Ett
alternativ är att studenterna ger varandra feedback på bemötandet, då de arbetar i par har de
möjlighet att stötta och hjälpa varandra till utveckling.
Besökarna önskar att de skulle kunna mäta kolesterol/blodfetter. Vid mätning av dessa värden
tas ett venöst blodprov, resultatet skickas sedan till ett labb där det analyseras. I dagsläget har
hälsomottagningen inte möjlighet att ta venösa blodprover på besökarna då de ej kan
analyseras på hälsomottagningen. Även önskningar om att kunna mäta andel kroppsfett
efterfrågades. Dessa typer av mätningar används inte inom sjukvården idag och en anledning
till det kan vara att resultaten inte är tillförlitliga (Viberg, 2010).
Uträkning av BMI efterfrågades också, då vikt och längd redan mäts på hälsomottagningen
finns det inga hinder till att detta inte är genomförbart. Genom att lägga till en BMI kolumn
på besökarens svarsfolder (se bilaga 5), är det enkelt för studenterna att räkna ut besökarens
BMI.
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Tre besökare uppgav att deras förväntningar ej var uppfyllda då de önskat en aktivitet som
inte genomförts. Anledningarna till detta är oklart men tänkbara anledningar kan vara
bristande kommunikation vid bokning av besök alternativt bristande kommunikation mellan
besökare och student på plats. Tidsbrist kan också vara en anledning till att önskad aktivitet ej
genomförts.
92,5 % av besökarna svarade att de kunde tänka sig att besöka hälsomottagningen igen. Det
visar att hälsomottagningen är en uppskattad verksamhet och i det stora hela kan man dra
slutsatsen att de som besökt hälsomottagningen varit nöjda. Freeth et. al. (2001) skriver att
patienter som vårdats av studenter var mycket nöjda då de upplevde att de fick mer
”individuell uppmärksamhet” än vid ”vanlig” sjukhusvård.
Det är viktigt att utvecklingen inte stannar här, besökarna är överlag nöjda men för att locka
ytterligare fler besökare till hälsomottagningen krävs det att utvecklingen ständigt går framåt.
Det är även viktigt att studenterna är noga med att erbjuda besökarna ett återbesök innan
hemgång, därmed minskar risken att tappa besökare.
Slutsats
Majoriteten av besökarna på hälsomottagningen är överlag nöjda med vårdmiljön, bemötandet
från studenterna och hälsomottagningens tillgänglighet. Hela 92,5 % uppger att de gärna
besöker hälsomottagningen igen, troligtvis finns det ett samband mellan detta och
förnöjsamheten med vårdmiljön och bemötandet.
Verksamheten är uppskattad och det gynnar både besökare och studenter, då den är
kostnadsfri och tillgänglig för besökare samtidigt som studenterna får träna sina praktiska och
teoretiska kunskaper.
Framtida utvecklingsmöjligheter är att man någon gång per termin kan stå på staden och dela
ut flyers och på så vis marknadsföra verksamheten.
En uppsamlingsplats belägen exempelvis på järnvägsstationen där man vid vissa bestämda
tider hämtar upp besökare som skall till hälsomottagningen, genom detta kan
hälsomottagningens tillgänglighet öka.
Slutligen bör handledarna på hälsomottagningen uppmana studenterna att ge feedback åt
varandra gällande bemötande för att utveckla sitt professionella förhållningssätt.
Förslag på vidare forskning är en kvalitativ intervjustudie med besökare som respondenter. En
sådan metod skulle kunna ge en djupare kunskap om besökarnas unika och personliga åsikter
om hälsomottagningen i Växjö.

17

REFERENSER
Axelsson, Å. (2008). Litteraturstudie. I M. Granskär & B. Höglund – Nielsen (Red.),
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso – och sjukvård. Lund: Studentlitteratur.
Berglund, M., Sjögren, R. & Ekebergh, M. (2012). Reflect and learn together: When two
supervisors interact in the learning support process of nurse education. Journal of Nursing
Management, 20,152-158.
Bernhardt, JM., Alber, J. & Gold, RS. (2014). A social media primer for professionals: digital
dos and don'ts. Health Promotion Practice, 15, 168-172.
Billhult, A. & Gunnarsson, R. (2012). Enkäter. I Henricson, M. (red) Vetenskaplig teori och
metod. Från idé till examination inom omvårdnad. (1.uppl.) Studentlitteratur AB
Boex, W. & Boex, S. (2012). Well-being through design: transferability of design concepts
for healthcare environments to ordinary community settings. Housing Care & Support 15,
120-128.
Carlson, E., Pilhammar, E. & Wann-Hansson, C. (2011). The team builder: The role of nurses
facilitating interprofessional student teams at a Swedish clinical training ward. Nurse
Education in Practice, 11, 309-313.
Christiansen, B. & Jensen, K. (2008). Emotional learning within the framework of nursing
education. Nurse Education In Practic, 8, 328-334.
Dahlberg, K. (2014). Att undersöka hälsa & vårdande. Stockholm: Natur och Kultur.
Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande – I teori och praxis. Stockholm:
Natur och Kultur.
Dijkstra, K., Pieterse, ME. & Pruyn, A. (2008). Stress-reducing effects of indoor plants in the
built healthcare environment: the mediating role of perceived attractiveness. Preventive
Medicine 47, 279-283.
Edvardsson, J D., Sandman., P-O., & Rasmussen, B H. (2005). Sensing an atmosphere of
ease: A tentative theory of supportive care settings. Scandinavian Journal of Caring Sciences,
19, 344-353.
Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik. Lund:
Studentlitteratur.
Ejlertsson, G. (2003). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.
Ekebergh, M. (2009). Att lära sig vårda – med stöd av handledning. Lund: Studentlitteratur.
Ekebergh, M. (2011). A learning model for nursings students during clinical studies. Nurse
Education in Practice, 11, 384-389.
18

Eliasson, A. (2010). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur.
Elmqvist, C., & Glemne, M. (2008). Hälsa på campus. Kärnverksamhet. Rapport 31 januari
2008: Linnéuniversitetet.
Elmqvist, C., Glemne, M., & Svensson, I. (2009). Kompetenscentrum för hälsa. Rapport 25
augusti 2009: Linnéuniversitetet.
Elmqvist, C,. & Ozolins, L-L. (2011). Verksamhetsbeskrivning med syfte, mål och visioner för
klinisktträningscentrum, hälsomottagning Växjö och utveckling och lärande vårdenhet.
Växjö: Linnéuniversitetet.
Eriksson, K. (2001) Den lidande människan. Stockholm: Liber.
Freeth, D., Reeves, S., Goreham, C., Parker, P., Haynes, S. & Pearson, S. (2001) Real life
clinical learning on an interprofessional training ward. Nurse education today, 21, 366-372.

Helsingforsdeklarationen (2008) http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/.
Hämtad 2014-04-23
HSV (2000:1 AR). Klinisk tillämpad utbildning ur studenters och handledares perspektiv.
http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800075867/0001AR.pdf. Hämtad
2014-03-11
HSV (2007:23 R). Utvärdering av grund- utbildningar i medicin och vård vid svenska
universitet och högskolor Del 1: den nationella bilden.
http://www.hsv.se/download/18.5b73fe55111705b51fd80002810/0723R_del01.pdf. Hämtad
2014-05-14
Ozolins, L-L., Elmqvist, C. & Hörberg, U.( 2013). A nusing student-run health clinic –an
innovative project based on reflective lifeworld-led care and education. Reflective practice;
International and multidisciplinary perspectives. Online published.
Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for
nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 9.e upplagan.
Schweitzer, M., Gilpin, L. & Frampton, S. (2004). Healing Spaces: Elements of
Environmental Design That Make an Impact on Health. The Journal of alternative and
complementary medicine, 10, 71-83.
Sohlberg, P. & Sohlberg, B-M. (2009). Kunskapens former- vetenskapsteori och
forskningsmetod. (2:a upplagan). Malmö: Liber.
Suikkala, A., Leino-Kilpi, H. & Katajisto, J. (2009). Factors related to the nursing student–
patient relationship: the patients’ perspective. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23,
625-663.
Suikkala, A., Leino-Kilpi, H. & Katajisto, J. (2008). Nursing Student-Patient Relationships: A
19

Descriptive Study of Students’ and Patients’Views. International Journal of Nursing
Education Scholarship, 5, 1-12.
Trochelman, Albert, Spence, Murray och Slifcak (2012). Patients and Their Families Weigh
in on Evidence-Based Hospital Design. The Journal for high acuity, progressive and critical
care nursing, 32, 1-10.
Trost, J. (2012). Enkät-boken. Lund: Studentlitteratur AB.
Viberg, R. (2010). Kan man lita på fettmätare? http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Stall-enanonym-fraga/Fragor/Kan-man-lita-pa-fettmatare/. Hämtad 2014-05-13.
Ylikangas, C. (2012). Miljö - ett vårdvetenskapligt begrepp. I Wiklund - Gustin, L. &
Bergbom, I. (red) Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (1.uppl.) Studentlitteratur
AB

20

Bilaga 1(5)

Besöksenkät Hälsomottagningen vt 2013

1. Kvinna

Man

2. Ålder:
3. Hur fungerade bokningen av din tid?
Mindre bra

Ganska bra

Bra

Mycket bra

Kommentar:________________________________________________________________________
4. Hur var mötet via telefon?
Mindre bra

Ganska bra

Bra

Mycket bra

Kommentar:________________________________________________________________________
5. Var det lätt att få en tid på mottagningen?

Ja

Nej

Kommentar:________________________________________________________________________
6. Var det lätt att hitta till mottagningen?

Ja

Nej

Kommentar:________________________________________________________________________
7. Hur blev du bemött av studenterna vid ditt besök?
Mindre bra

Ganska bra

Bra

Mycket bra

Kommentar:________________________________________________________________________
8. Vad valde du? Markera med X vid varje alternativ som passar in på ditt besök

samtal

massage

promenad

stavgång

konditionstest

Mätning av:
blodtryck

puls

blodsocker

blodvärde (HB)

urintest

längd

vikt

Annan aktivitet/vilken________________________________________________________________
Kommentar:________________________________________________________________________
9. Fick du tillräckligt med tid för ditt besök?

Ja

Nej

Kommentar:________________________________________________________________________
10. Hur upplevde du miljön på mottagningen?
Mindre bra

Ganska bra

Bra

Mycket bra

Kommentar:________________________________________________________________________
11. Möttes dina förväntningar på besöket?
Mindre bra

Ganska bra

Bra

Mycket bra

Kommentar:________________________________________________________________________
12. Kan du tänka dig att komma vid ett annat tillfälle?

Ja

Nej

Kommentar:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Förslag på förbättringar: ______________________________________________________________
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Till besökare på hälsomottagningen.
Förfrågan om deltagande i en studie
Hälsomottagningen har funnits vid Linnéuniversitetet i Växjö sedan 2010. På mottagningen
tränas studenter bland annat i att, under handledning, kombinera teoretiska och praktiska
kunskaper och i att lära sig förstå patientens situation. Du inbjuds nu till att besvara enkät.
Syftet med enkäten är att utvärdera besöken på en studentledd hälsomottagning. Studien
genomförs inom ramen för en kandidatuppsats och resultatet är tänkt att användas för att
förbättra mottagningen och utveckla lärandet för studenterna. Oavsett om du väljer att delta
eller ej kommer ditt beslut inte att påverka ditt besök på mottagningen. Deltagandet är
frivilligt, väljer du att delta kommer Du att få besvara ett frågeformulär. Formuläret tar ca 5
minuter att besvara och ska läggas i den svarta svarslådan innanför dörren. Ditt namn
kommer inte att finnas på formuläret och Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Vid
redovisning av resultaten kommer Du inte att kunna identifieras. Efter studiens slut kommer
allt material att förstöras.
Tack på förhand
Emma Berg & Charlott Pettersson
Studenter vid sjuksköterskeprogrammet
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap
Linnéuniversitetet, Växjö
Handledare: Carina Elmqvist
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap
Linnéuniversitetet
carina.elmqvist@lnu.se
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Rådgivande yttrande över studien: ”Att utvärdera besöken på en studentledd
hälsomottagning” (Dnr EPK 221-2014)
Etikkommittén Sydost har tagit del av projektplanen och ser inga etiska problem med att
genomföra studien enligt den.
Men informationsbrevet bör formuleras utan övertalande meningar eller sådant som kan
tolkas som en påtryckning - Inledningen ”Vi skulle vara tacksamma om du vill hjälpa oss att
besvara denna enkät” bör alltså bytas ut mot mer neutral information om studien. Till
exempel: ”Hälsomottagningen har funnits vid Linnéuniversitetet i Växjö sedan 2010. På
mottagningen tränas studenter bl.a. i att, under handledning, kombinera teoretiska och
praktiska kunskaper och i att lära sig förstå patientens situation. Du inbjuds nu till att
besvara en enkät i syfte att utvärdera…”. Studiens syfte ska också anges, exempelvis som
”Studien genomförs inom ramen för en kandidatuppsats och resultatet är tänkt att användas
för att förbättra mottagningen och utveckla lärandet för studenterna.”
Kontaktuppgifter till handledare ska också finnas med på informationsbrevet.
En synpunkt som har kommit upp i diskussionen men som inte berör etik, är att det borde
vara värdefullt att fråga om vilka förväntningar den besökande hade på mottagningen före
besöket, bl.a. om vilka tester etc. som skulle göras, samt vad de betyder.
Växjö 2014-04-22
Etikkommittén Sydost
Ingeborg Moqvist-Lindberg
Ordf.

Bilaga 4 (5)

Besöksenkät Hälsomottagningen 2014

1. Kvinna

Man

2. Ålder:
3. Sysselsättning?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4a. Hur skedde tidsbokningen?
Via telefon

Via mail

På hälsomottagningen

På annat vis

Kommentar:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4b. Hur var bemötandet vid tidsbokningen?
Mindre bra

Ganska bra

Bra

Mycket bra

Kommentar:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Var det lätt att få en tid på mottagningen?

Ja

Nej

Kommentar:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Var det lätt att hitta till mottagningen?

Ja

Nej

Kommentar:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Hur blev du bemött av studenterna vid ditt besök?
Mindre bra

Ganska bra

Bra

Mycket bra

Kommentar:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Vad valde du? Markera med X vid varje alternativ som passar in på ditt besök
Samtal

Massage Blodtryck Puls

Urintest

Konditionstest

Blodsocker Blodvärde (Hb)

Vikt

Längd

BMI

Promenad Stavgång

Annan aktivitet/vilken________________________________________________________________
Kommentar:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9. Fick du tillräckligt med tid för ditt besök?

Ja

Nej

Kommentar:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. Hur upplevde du miljön på mottagningen?
Mindre bra

Ganska bra

Bra

Mycket bra

Kommentar:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
11. Möttes dina förväntningar på besöket?
Mindre bra

Ganska bra

Bra

Mycket bra

Kommentar:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12. Kan du tänka dig att komma vid ett annat tillfälle?

Ja

Nej

Kommentar:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Förslag på förbättringar:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Besöksfoldern i dagsläget
Datum

Vikt

Längd

Blodtryck

Puls

Hb

Blod
Socker

Urin
prov

Förslag på ny besöksfolder
Datum

Vikt

Längd

BMI

Blodtryck

Puls

Hb

Blod
Socker

Urin
prov

