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Färdighetsträning är en viktig del av
läkarutbildningen i Sverige. I Lund får
kandidaterna den första patientkontak-
ten under termin 1, och denna patient-
kontakt fortsätter sedan som en strimma
fram till termin 6, då de börjar auskulte-
ra kontinuerligt på olika avdelningar.
Patienter blir ofta undersökta av både
läkare och kandidater, allt för att kandi-
daterna skall få så stor erfarenhet som
möjligt.

Den praktiska undervisningen i ob-
stetrik och gynekologi kan kännas obe-
haglig för patienten, och de studerande
kan uppleva sig som påträngande. Sam-
tidigt är den kliniska tjänstgöringen den
enda chansen för studenten att under
trygga förhållanden få lära sig den prak-
tiska delen av ämnet. Människors in-
ställning förändras dock, och det som
förr om åren upplevdes som obehagligt
är kanske mindre jobbigt i modern tid.

1972 gjordes 
den första enkätstudien
År 1972 utfördes en enkätstudie om

patienters attityder till undervisning av
medicinstudenter vid kvinnokliniken i
Lund (opublicerad). Den har gjort det
möjligt att få en uppfattning om huruvi-
da patienters attityder till studentunder-
visning har ändrats då vi nu, 1998, har
gjort en likartad undersökning och jäm-
fört resultaten.

Utökad enkät 1998
Det undersökningsformulär som an-

vändes 1972 omarbetades något vid
1998 års undersökning för att passa in
på dagens förhållanden. Den ursprung-

liga enkäten bestod av 20 frågor. I 1998
års enkät lades sex frågor till; en för att
utröna hur patienter upplever det att
kandidater under sin utbildning får un-
dersöka och samtala med patienter, de
övriga fem för att utvärdera Universi-
tetsmottagningen på kvinnokliniken i
Lund.

Utvärdering av den nya
Universitetsmottagningen
Universitetsmottagningen är en ny,

viktig station inom utbildningen. Där
tar kandidaten den första kontakten
med patienten och samtalar ostört med
henne på läkarrummet. Därefter går
kandidat och patient till läkaren i under-
sökningsrummet, där studenten beskri-
ver vad man kommit fram till och vilka
frågeställningarna är inför undersök-
ningen. Efter en eventuell diskussion
med läkaren får patienten ta av sig och
undersöks först av kandidaten och se-
dan av läkaren. Kandidaten får ta de
prov som är aktuella, göra vaginalt ult-
raljud m m. Också läkaren undersöker
patienten för att konfirmera kandida-
tens fynd. Efter undersökningen, då pa-
tienten klätt på sig, kommer studenten
med förslag till åtgärder och behandling
samt skriver recept och remisser, vilka
sedan signeras av läkaren. Efter samråd
med läkaren ger studenten patienten be-
sked och ordinationer. Tillsammans
formulerar läkare och kandidat status
till journalen och ställer diagnos, varpå
kandidaten dikterar journalanteckning-
en. Den signeras sedan av den ansvari-
ge läkaren. Totalt är 60 minuter avsatta
för patientbesöket, varav 30 minuter
med enbart kandidat och 30 minuter
med kandidat och läkare tillsammans.
Vid vanlig mottagning har gynekologen
20 minuter per patient. 

Förändrade
svarsalternativ
Några av svarsalternativen från 1972

ändrades i 1998 års enkät, bl a en fråga
om hur patienten upplevde närvaron av
kandidaten vid läkarens undersökning.
Ordet »positivt» lades till de tidigare al-
ternativen: »utan betydelse», »besvä-
rande eller obehagligt» och »ingen kan-
didat var närvarande». Ett generellt
drag i 1972 års enkät var nämligen att

det förutsattes att det inte kunde vara av
godo för patienten att ha med en kandi-
dat, och svarsalternativen var därefter.

Enkäterna delades ut av barnmors-
kor och läkare under en treveckorspe-
riod (1998) till de patienter som kom i
kontakt med kandidater vid besöket.
Enkäterna distribuerades på en mödra-
vårdscentral, akutmottagningen, kvin-
noklinikens mottagning/poliklinikmot-
tagning, kvinnohälsan/sexualrådgiv-
ningsbyrån, den gynekologiska avdel-
ningen samt förlossningen. 

Från 1972 har vi endast resultaten av
enkäten och ingen vetskap om tiden för
enkätens distribution, svarsfrekvens el-
ler hur många som tackade nej till när-
varon av kandidater. De patienter som
1998 fick enkäten fyllde också i den,
men hur många som tackade nej till
kandidatnärvaro har vi inte kunnat få
fram.

På grund av skillnader i utformning-
en i 1972 och 1998 års enkäter redovi-
sar vi endast procenttalen för de olika

Dagens patienter positiva
till kandidatmedverkan
Ändrad inställning till kandidatundervisning sedan 1972
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Sammanfattat

• Patientens inställning till kan-
didatundervisning inom obs-
tetrik och gynekologi i Lund
tycks under de senaste 25
åren ha blivit mer positiv.

• Patienten anser att det är vik-
tigt att studenten får praktisk
träning och tycker att det är
bra att få vara delaktig i stu-
denternas utbildning.

• Organisationen runt kandidat-
undervisningen har förbätt-
rats.

• Universitetsmottagningen,
det nya utbildningsmomentet,
är uppskattad av både patien-
ter och kandidater. Patienter-
na får här mer tid för frågor
och undersökning, och kandi-
daterna får möjlighet att prak-
tisera läkaryrket på ett mer re-
alistiskt sätt.



svarsalternativen utan någon statistisk
bearbetning.

Fler patienter positiva 
till kandidatnär varon
Sammanlagt 226 patienter deltog i

enkäterna, 150 patienter år 1972 och 76
patienter år 1998. Medelåldern hos pa-
tienterna 1998 var 37 år, den yngsta var
19 år och den äldsta 84 år. Fördelningen
1972 var likartad. De olika frågorna och
svaren framgår av Tabell I.

Patienterna som sökte på Universi-
tetsmottagningen skilde sig nämnvärt
från de övriga patienterna endast på en
punkt. Detta gällde fråga 10, där 7 pro-
cent fler av patienterna från Universi-
tetsmottagningen ansåg att det hade
varit mindre besvärande/mer positivt
att ha en kandidat närvarande än för-
väntat.

På den mer generella frågan 1998
om det var positivt att kandidater får

samtala med och undersöka patienter
under sin utbildning svarade 95 pro-
cent ja.

Av de 76 medverkande i 1998 års en-
kät hade 19 sökt Universitetsmottag-
ningen. De övriga frågorna och svaren
från dessa patienter framgår av Tabell
II.

Patienterna som deltog i studien
1998 fick möjlighet att på sista sidan av
enkäten skriva kommentarer om kon-
takten med kandidaterna. Vanliga åsik-
ter var: »Det kändes meningsfullt att
kunna hjälpa till i kandidatens utbild-
ning.» »Helt självklart att studenten
skall vara med och delta i undersök-
ningen, de måste ju lära sig.» »Det är
bra och viktigt att man informerar före
undersökningen att kandidater skall
närvara.» »Det är mer tid avsatt då en
kandidat är med vilket innebar att jag
fick mer tid till att ställa frågor och blev
även grundligt undersökt.» »Bra att

kandidaterna är aktiva, men fråga
först.»

Mer välvillig inställning
till studenterna idag
Vid genomförandet av enkätstudien

1998 var det viktigt att enkäten var så lik
1972 års som möjligt. Vi ansåg dock att
patienter kan se kandidater som något
positivt och ändrade därför några av
svarsmöjligheterna i enkäten. Resulta-
ten visar också att patienter har en ljusa-
re syn på studenter idag än deras med-
systrar hade 1972. 

En svaghet i jämförelsen mellan
1972 och 1998 kan vara att antalet pati-
enter som medverkade i enkäten var
mindre vid det senare tillfället. Denna
skillnad i svarsfrekvensen kan bero på
mindre engagemang från patienter och
läkare–barnmorskor på grund av att
man i dagens sjukvård är hårt belastad
med olika enkäter och övrig datainsam-
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Tabell I. Frågor och svar i enkätundersökningen 1972 och 1998.

1972 1998

Fråga Svarsalternativ Antal Procent Antal Procent

1. Har Ni vid detta besök i förväg informerats Ja 27 (18) 56 (74)
om att kandidater skulle närvara och Nej 119 (79) 18 (23)
delta vid undersökningen av Er? Ej svar 4 (3) 2 (3)

2. Hade Ni före undersökningen något Ja 29 (19) 7 (9)
emot att kandidater skulle närvara? Nej 98 (65) 62 (82)

Ingen uppfattning 11 (7) 6 (8)
Ej svar 12 (8) 1 (1)

3. Fick Ni tillfälle att avböja kandidaters Ja 21 (14) 50 (66)
närvaro? Nej 101 (67) 18 (24)

Ej svar 28 (19) 8 (10)

4. Hälsade och presenterade sig Ja 106 (71) 72 (95)
kandidaten för er? Nej 25 (17) 0 (0)

Minns ej 6 (4) 0 (0)
Ej svar 13 (9) 4 (5)

5. Anser Ni att en kandidat som deltar Ja 111 (74) 72 (95)
i undersökningen av Er skall hälsa Nej 2 (1) 0 (0)
och presentera sig? Utan betydelse 34 (23) 2 (3)

Ej 3 (2) 2 (3)

6. Hur upplevde Ni kandidatens närvaro Positiv SFE1 47 (62)
vid läkarens undersökning? Utan betydelse 121 (86) 22 (29)

Besvärande 15 (11) 0 (0)
Kandidat ej närvarande 9 (6) 1 (1)
Ej svar 5 (4) 6 (8)

7. Hur upplevde Ni det att förutom av läkaren Positivt SFE1 13 (17)
också bli undersökt av en kandidat? Det störde mig inte 96 (64) 48 (63)

Besvärande 20 (13) 4 (5)
Ingen kandidat undersökte mig 29 (19) 5 (7)
Ej svar 5 (3) 5 (7)

8. Hur upplevde Ni diskussionen mellan Intressant 62 (41) 46 (61)
läkaren och kandidaten i samband Besvärande 10 (7) 0 (0)
med Ert besök? Berörde mig ej 51 (34) 19 (25)

Diskussion förekom ej SFE1 4 (5)
Ej svar 27 (18) 7 (9)

9. Hur påverkade kandidatens närvaro Det blev svårare att diskutera
Er kontakt med läkaren? problem 23 (15) 3 (4)

Påverkade ej 103 (69) 61 (80)
Det blev lättare att diskutera
problem 10 (7) 7 (9)
Ej svar 14 (9) 5 (7)

10. Hur upplevde Ni kandidaters närvaro vid Mer besvärande 4 (3) 0 (0)
Ert besök jämfört med vad Ni hade föreställt Som väntat 62 (41) 39 (51)
Er innan? Mindre besvärande/mer positivt 60 (40) 27 (36)

Ej svar 24 (16)                    10 (13)

1 Svarsalternativ fanns ej



ANNONS



ling. För att undvika påverkan på pati-
enterna i olika riktningar lämnades en-
käterna ut av barnmorskor eller läkare
och inte av kandidaterna.

Dagens patienter 
bättr e informerade
Att kandidaten presenterar sig för

patienten är viktigt. Patienten skall kän-
na sig trygg vid besöket, veta vem som
är närvarande och även ha möjlighet att
säga nej till kandidater utan att känna att
det kan få negativa konsekvenser [1].
Resultaten visar också att en stor andel
av kandidaterna hälsade och presente-
rade sig för patienterna vid 1998 års un-
dersökning. Så var det inte 1972. En in-
tressant aspekt var att nästan alla patien-
ter 1998 tyckte att det var viktigt att kan-
didaterna presenterade sig, medan det
1972 var många som inte tyckte att det
hade någon betydelse (fråga 4 och 5).
Detta skulle kunna tyda på att studenter
på senare år fått en tydligare roll inom
sjukvården och uppfattas av patienterna
som ett mer naturligt inslag.

Vår studie tyder på en viktig skillnad
mellan 1972 och 1998 när det gäller
möjligheten för patienterna att säga nej
till att ha kandidater med. 1998 fick fler
patienter i förväg reda på att kandidater
skulle närvara vid besöket, och de fick
även tillfälle att avböja deras medver-
kan (fråga 1 och 3).

År 1998 hade färre patienter något
emot att kandidater skulle närvara vid
besöket, kanske därför att dagens pati-
enter är mer välinformerade (fråga 2).
Denna slutsats måste dock tas med viss
reservation med hänsyn till att en del
patienter antagligen väljer att söka på
mottagningar där undervisning inte be-
drivs, tex hos privatläkare.

Kandidaten en tillgång
Att bli undersökt av studenter är

mera accepterat av patienterna idag.
Studien visar att en hel del patienter
1972 tyckte att det var besvärande att bli
undersökt av en kandidat (fråga 7). En-
dast några få ansåg detta 1998. 1998 an-
såg flera till och med att det var positivt
att ha med en kandidat vid läkarunder-
sökningen och även att bli undersökt av
denna (fråga 6). Orsaken till att patien-
terna tycker att det är positivt att ha med
kandidater kom fram i flera kommenta-
rer i 1998 års enkät: »meningsfullt att
kunna hjälpa till», »självklart att kandi-
dater skall vara med», »mer tid till frå-
gor och undersökning». 

Universitetsmottagningen
av stort värde för studenterna
Utvärderingen av verksamheten vid

Universitetsmottagningen på kvinno-
kliniken i Lund, där studenten medver-
kar i högre grad än vid ett vanligt läkar-
besök, gav mycket positiva resultat. De
flesta patienter tyckte det var bra att få
möta och bli undersökta av en kandidat
innan de träffade läkaren.

En möjlig svaghet i jämförelse med
1972 är att 19 av de 76 tillfrågade pati-
enterna undersöktes på Universitets-
mottagningen, med andra ord var de
förberedda långt före sitt besök och
hade tagit ställning till att acceptera
kandidaten. Det skulle sålunda vara ett
visst positivt urval. Det visade sig dock
vid beräkningen att så inte var fallet och
att dessa patienters svar inte skilde sig
från svaren från de patienter som inte
sökt vid Universitetsmottagningen.
Detta med undantag för fråga 10, som
visar att 6 procent fler av Universitets-
mottagningens patienter upplevde det
mindre besvärligt/mer positivt att ha
kandidater närvarande än vad de innan
föreställt sig, jämfört med patienter som
sökte på andra ställen.

Det utbildningsmoment som Uni-

versitetsmottagningen innebär får alltid
de bästa vitsorden i kursutvärderingar-
na. Studenterna träffar patienter som
medvetet sökt till Universitetsmottag-
ningen och som är införstådda med till-
vägagångssättet. De får möjlighet att
fungera som läkare på ett mer realistiskt
sätt genom att de har ansvar för »sin»
patient. På andra orter har man också ef-
tersträvat att söka de positivt inställda
patienterna och bland annat utbildat
proffspatienter som kandidaterna får
undersöka [2]. Under kurserna i Lund
används proffspatienter vid de första ut-
bildningstillfällena i undersökningstek-
nik.

Kandidatk ontakten bättre
än förväntat tyckte många
Vid jämförelse mellan patienternas

förväntningar inför kontakten med kan-
didater och hur den utföll visade det sig
att de allra flesta tyckte det blev som
förväntat eller till och med bättre än
väntat (fråga 10). Några tyckte, både
1972 och 1998, att det blev lättare att
diskutera personliga problem med kan-
didaten närvarande, men de allra flesta
tyckte att kontakten mellan läkaren och
dem själva inte påverkades. En del pati-
enter 1972, men inte 1998, tyckte det
blev svårare att diskutera problem. Dis-
kussionen mellan läkare och kandidat
upplevdes ofta som intressant. 1972
kändes den dock negativ för några pati-
enter.

Är det patienterna eller
kandidaterna som förändrats?
Vad är det som gör skillnaden mellan

dagens kandidater och gårdagens? Är
det kanske patienterna som har föränd-
rats, och har den större öppenheten
inom vården och patientens stärkta
ställning haft någon inverkan? Kanske
har den nya utbildningen påverkat stu-
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Tabell II. Ytterligare frågor och svar vid besök på Universitetsmottagningen 1998.

Universitetsmottagningen
Fråga Svarsalternativ Svar

Antal Procent

11. Tyckte Ni att Ni fick kompetent Ja 18 (95)
hjälp och svar på Era frågor? Nej 0 (0)

Ej svar 1 (5)

12. Hur upplevde Ni det att samtala Positivt 11 (45)
med en kandidat innan Ni Det gjorde ingen skillnad 7 (37)
träffade gynekologen? Hade föredragit att träffa

gynekolog direkt 0 (0)
Samtalade ej med kandidat 1 (5)

13. Hur upplevde Ni det att bli Positivt 7 (37)
undersökt av en kandidat innan Ni Det gjorde ingen skillnad 9 (47)
träffade gynekologen? Hade föredragit att bli undersökt

av gynekolog direkt 0 (0)
Undersöktes ej av kandidat
Ej svar 3 (16)

14. Vid nästa besök på kvinnokliniken, Ja 19 (100)
kan Ni även då tänka er att gå till Nej 0 (0)
Universitetsmottagningen?
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Under hösten 1997 diagnostiserade
vi fyra fall av kolesterolembolism vid
Sahlgrenska sjukhuset.

En av patienterna insjuknade efter
koronarangiografi med successivt pro-
gredierande njursvikt och multiorgan-
svikt. De tre övriga patienterna insjuk-
nade med tilltagande njursvikt, anti-
kroppar mot neutrofil cytoplasma (posi-
tiv ANCA) och misstanke om vaskulit-
sjukdom. I den primära njurbiopsin
hade ingen av dessa tre vaskulitbild i
njurarna, däremot uppvisade samtliga
nefroskleros och kolesterolembolier.
Efter ett par månader utvecklade två pa-
tienter progress av sin njursvikt, och en
av dem genomgick rebiopsi som visade
vaskulit.

I samtliga fall rörde det sig om äldre
män med grav generell ateroskleros.
Den ena patienten insjuknade efter ko-
ronarangiografi som troligtvis var den
utlösande faktorn. Detta belyser vikten
av att identifiera riskpatienter innan
man utför angiografier och hjärt–kärl-
kirurgi på denna patientgrupp.

Syndromet beskrevs 
första gången på 1800-talet
Kolesterolembolisyndromet be-

skrevs första gången 1862 av Panum [1]
och ånyo på 1940-talet av Flory [2]. Det
beskrevs som en multiorgansjukdom
orsakad av perifer embolisering av ko-
lesterolkristaller. Emboliseringen sker
från ett ulcererat aterosklerotiskt plack i
aortoiliacafemoralkärlen. Små emboli-
kristaller sprids till de små artärerna
(100–300 µm) och orsakar distal isch-
emi, gangrän och nekros. Syndromet
förekommer främst hos män med grav
bukaortaateroskleros [1].

Autopsistudier har visat 0–4 pro-
cents incidens av histologiska föränd-
ringar med kolesterolembolier hos pati-
enter med låg grad av aortaateroskleros,
15–30 procent hos dem med svår aor-
taateroskleros eller bukaortaaneurysm
samt hos 77 procent av dem som ge-
nomgått bukaortaaneurysmkirurgi [3].

Symtom och klinik varierar från en
cyanotisk tå (the blue toe syndrome) till
multiorgansvikt med fokala centrala
neurologiska symtom (amaurosis fugax
och paralyser), symtom från hud (live-
do reticularis), njursvikt med eller utan

hypertension, koronarsjukdom, buk-
smärtor, gastrointestinal blödning. 

FALL 1
En 68-årig f d rökare med behand-

lingskrävande hypertoni, gikt och
mångårig angina pectoris hade under
det senaste halvåret erfarit tilltagande
anginösa besvär och remitterades där-
för för angiografisk utredning med sik-
te på koronarintervention. Han hade ge-
nomgått en mindre hjärtinfarkt för ca 15
år sedan och härom året försetts med
pacemaker på grund av AV-block III.

Allt tätare
anginösa attacker
Den angiografiska undersökningen

genomfördes utan omedelbara kompli-
kationer. Den visade en svår trekärls-
sjukdom. Några timmar efteråt klagade

Kolesterolembolisering 
– allvarlig systemsjukdom
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Sammanfattat

• Diagnosen kolesterolembo-
lism är svår att ställa, och pro-
gnosen är dålig.

• Ingen effektiv behandling
finns.

• Ofta utlöses sjukdomen av
kärlinvasiva ingrepp på ate-
rosklerotiska patienter.

• Det är viktigt att identifiera
riskpatienter innan man beslu-
tar om sådana ingrepp.

denternas attityd så att de bättre ac-
cepteras av patienterna? Vid Lunds uni-
versitet undervisar man enligt PBI-mo-
dellen (problembaserad inlärning). I en
artikel skriver D Mårtensson [3] att PBI
förmodligen utvecklar studenterna till
att bli mer kliniskt erfarna och att den
stimulerar den personliga utvecklingen.
Förutom förändring i läkarutbildningen
så spelar säkert förändringar i samhället
och i människors attityder en roll för de
skillnader vi såg i studien.

Konklusion
Patienters inställning till kandidat-

undervisning inom obstetrik och gyne-
kologi i Lund förefaller under de senas-
te 25 åren ha förändrats. Idag tycks pa-
tienterna vara mer positiva till studenter.
Många tycker det är positivt att studen-
ter är med vid besöket och anser det vik-
tigt att studenten får praktisk träning.
Organisationen runt studentundervis-
ningen har också förändrats till det bätt-
re.

Det nya undervisningsmomentet
Universitetsmottagningen har blivit väl
mottaget av patienterna. De upplever att
de får den hjälp och tid som de vill ha
vid Universitetsmottagningen samti-
digt som kandidaten får möjlighet att
praktisera läkaryrket på ett mera realis-
tiskt sätt. 
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