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Inledning 

Ämnesvalet för denna pedagogiska reflektion har sin grund i ett intresse som väckts i mitt arbete 
med undervisning och forskning. I undervisningen har jag sett värdet av att låta patienter medverka 
på olika sätt och fått positiv återkoppling från studenter då patienter närvarat i olika 
undervisningsmoment för att dela sin berättelse, bli undersökt/behandlad av studenter, eller bli 
undersökt/behandlad av lärare inför studenterna. I min roll som forskare har jag sett den ökande 
förekomsten av personcentrering och patientinvolvering på nya sätt både när det gäller 
genomförande och utveckling av hälso- och sjukvården och även i fler delar av forskningsprocessen. 
Det har väckt mitt intresse för hur det ser ut inom medicinska utbildningar, vad det finns för kreativa 
nya exempel på olika pedagogiska former av patientinvolvering och hur de utvärderats. 

Bakgrund 

Det finns internationellt ett ökande intresse kring att involvera patienter och allmänhet, "patient and 
public involvement" (PPI}, på nya sätt och i fler delar av hälso- och sjukvård, forskning och utbildning 
{1}. Det centrala är att aktiviteter genomförs med, inte för, tex patienter och anhöriga som 
samarbetar och delar information med lärare och studenter i ett jämställt partnerskap (1). 
Patientinvolvering i medicinska utbildningar har utvecklats som en naturlig följd av att patienter 
involverats mer tydligt i design, genomförande och utvärdering av hälso- och sjukvård och medicinsk 
forskning (2). Patienter har naturligtvis alltid varit en central del i medicinska utbildningar, men 
traditionellt huvudsakligen vid verksamhetsförlagd utbildning eller som mer passiva deltagare vid 
olika undervisningsmoment. Det som på senare år väckt ett ökat intresse är hur ledare och lärare vid 
medicinska utbildningar kan samarbeta med patienter i partnerskap för att besluta om innehåll, 
genomföra och utvärdera undervisning (3). Dijk (4) menar att eftersom både studenter och patienter 
direkt påverkas av hur de medicinska utbildningarna utformas är det dags att även patienter i högre 
utsträckning involveras i utformningen av utbildningar så att de på samma sätt som studenterna 
förflyttas från att ha varit informatörer till att bli aktörer, experter och partners. Regan de Bere och 
Nunn (5) beskriver PPI som en ny pedagogik där man genom att tydligare inkludera patienternas 
perspektiv vill uppnå ett mer patientcentrerat lärande och mer empatiska och humanistiska 
studenter (5). Anderson (6) menar att PPI snarare är en samling av pedagogiska aktiviteter och 
processer, inte en separat ny pedagogik, och för att möta upp mot framtida förändringar i hälso- och 
sjukvården behöver PPI användas tillsammans med existerande kunskap om och modeller för 
exempelvis person-/patientcentrering, professionalism och narrativa patientberättelser. 

I litteraturen på detta område, och i denna reflektion, används ofta begreppet patient även om man 
egentligen i vidare mening avser personer med hälsoproblem (eller ibland friskat ex i en viss 
åldersgrupp) som på något sätt aktivt medverkar i undervisning. Denna reflektion har avgränsats till 
patientinvolvering i undervisning på andra sätt än verksamhetsförlagd utbildning. 



Syfte 

Syftet med den pedagogiska reflektionen var att söka kunskap om och reflektera över former för och 
erfarenheter av nya former för patientinvolvering i medicinska utbildningar. 

Genomförande 

Metodiken var att söka och läsa relevant litteratur samt att presentera och reflektera över denna 
litteratur utifrån syftets avgränsningar. Litteratursökningarna genomfördes i PubMed med slutliga 
sökningar 190316-17. Olika sökord för patientinvolvering kombinerades med sökord för undervisning 
(se tabell). Titlar och abstracts lästes och artiklar som bedömdes relevanta gentemot syftet lästes i 
sin helhet för ett slutligt urval. Ytterligare relevanta artiklar hittades i referenslistor, och genom att 
söka efter vilka nya artiklar som citerat eller hade samma författare som de mest relevanta 
artiklarna. 

Tabell 1. Sökstrategier för referenser till både bakgrund och resultatdel 

Sökstrategi Antal träffar Urval efter Slutligt urval 
läsning av efter läsning 
titel eller av artikel 
abstract 

Sökning i PubMed 190316 med sökorden involve* 41 13 6 
AND patient* AND education samt avgränsningarna 
Language: English, Search field: Title 
Sökning i PubMed 190316 med sökorden engage* 27 3 1 
AND patient* AND education samt avgränsningarna 
Language: English, Search field: Title 
Sökning i PubMed 190316 med sökorden patient* 21 7 3 
AND educator* AND student* samt avgränsningarna 
Language: English, Search field: Title 
Sökning i PubMed 190316 med sökorden co- 2 1 0 
production AND education samt avgränsningarna 
Language: English, Search field: Title 
Sökning i PubMed 190317 med sökorden co-design 1 0 0 
AND education samt avgränsningarna Language: 
English, Search field: Title 
Sökning i PubMed 190317 med sökorden "patient and 2 2 2 
public involvement" AND education samt 
avgränsningarna Language: English, Search field: Title 
Identifiering av ytterligare artiklar i tidigare artiklars referenslistor 5 

Identifiering av nya artiklar genom sökning i Web of Science efter artiklar som citerat 8 
eller har samma författare som artiklar med centralt innehåll för denna reflektion 

Dubbletter 2 

Summa 23 



Resultat och reflektion 

Olika former av patientinvolvering i undervisning 
Patienter kan involveras i medicinska utbildningar genom att exempelvis delta i produktion av 
undervisningsmaterial (som exempelvis skriftliga eller filmade fallbeskrivningar för problembaserat 
lärande) (7-9), berätta sin historia för studenterna och svara på deras frågor (7, 9, 10), undervisa och 
ge återkoppling till studenter exempelvis vid träning av praktiska färdigheter (7, 8, 11), delta som en 
jämlik partner till lärare genom att föreläsa för och utvärdera studenter (7, 8, 11, 12) och/eller 
medverka vid planering av och beslut om utbildningens utformning (7, 8, 12, 13). En annan aktivitet 
som beskrivits är en mässa på ett universitetscampus där studenter från många medicinska 
utbildningar fick möta olika organisationer, patientföreningar och enskilda patienter som 
medverkande exempelvis i montrar och paneldiskussioner (14). 

Patienters erfarenheter av patientinvolvering i undervisning 
Patienter som medverkar i medicinska utbildningar är huvudsakligen positiva när aktiviteterna 
utvärderas. De uppskattar att deras erfarenhet och kunskap efterfrågas och kommer till nytta, 
beskriver att deras insatser kan bidra till utbildningen av sjukvårdspersonal och bli till nytta för 
framtida patienter, tillfredsställelse att ge tillbaka till samhället, ökad självkänsla och en upplevelse 
av att de själva lär sig av att lära ut (11, 15-19). Patienter som medverkar i utbildning beskriver att 
dessa positiva effekter är större än de negativa som exempelvis oro, trötthet och upplevelse av 
osäkerhet (19). Patienter som gav återkoppling till tandläkarstudenter om deras 
kommunikationsförmåga beskrev vid fokusgruppsintervjuer att de var de mest lämpade att ge denna 
återkoppling men att de önskade stöd av lärare ffa om återkopplingen var negativ (20). 
Expertpatienter som intervjuades i en annan studie beskrev att de kunde känna sig sårbara och 
osäkra inför om studenterna skulle uppskattade det de delade med sig av (18). Patienter som 
genomgått cancerbehandling och delade sina erfarenheter med studenter beskrev efteråt att det var 
en emotionellt stark upplevelse att berätta och svara på frågor, men de som blivit starkt 
känslomässigt berörda beskrev också att de känt personlig nytta av att medverka, att det varit en 
terapeutisk och stärkande upplevelse, och att de upplevde det som viktigt att vara öppen och ärlig 
(16). 

Studenters erfarenheter av patientinvolvering i undervisning 
Att som student få lyssna till patienters berättelser kan ge ökad förståelse, förbättrat kliniskt 
resonemang och förbättrad kommunikationsförmåga (3, 10). I en review med 23 artiklar om när 
patienter medverkat i medicinska utbildningar framgick det att studenterna beskrev enbart positiva 
erfarenheter av att undervisas av patienter, de värderade de fördjupade insikter de fick av 
patienterna och den ökade självkänslan de fick av att träna praktiska moment med verkliga patienter 
(11). I en review med 30 studier där patienter på olika sätt involverats i undervisning för olika 
professioner inom psykiatrisk vård framgick det att studierna främst utvärderat studenternas 
upplevelser. Upplevelserna handlade om att studenterna fått insikter om hur det är att leva med 
psykisk sjukdom, kunskap om psykiska sjukdomar, och att de fått ta del av patienternas erfarenheter 
av psykiatrisk vård och tankar om hur vården kan förbättras (8). 

Ottewill et al (10) djupintervjuade fysioterapeutstudenter som deltagit i ett undervisningsmoment 
där två expertpatienter berättade om sina erfarenheter av att få en stroke. Studenterna beskrev att 
de innan känt en viss oro och osäkerhet kring hur det skulle gå till och hur de skulle förhålla sig och 
uttrycka sig i mötet med patienterna, men att momentet gav en större förståelse för patienternas 
känslor kring att drabbas av och leva med följderna av stroke, och en insikt om att en patient är en 
person och inte bara en sjukdom (10). I en annan studie där läkarstudenter fått undervisning om 
ledundersökning av patienter med reumatisk sjukdom var studenterna huvudsakligen positiva men 
beskrev också en osäkerhet i den nya undervisningssituationen som upplevdes som ostrukturerad, 
och de kände sig osäkra på hur tillförlitlig patientens kunskap var (21). 



Cameron och McColl (22} djupintervjuade arbetsterapeutstudenter som fått undersöka 
expertpatienter med neurologiska sjukdomar som kom till undervisningslokalerna. Studenterna 
beskrev att de beundrade patienternas kapacitet och uppmärksammade deras expertkunskap. De 
upplevde att expertpatienterna representerade sig själva mer än inneliggande patienter som mer 
representerade en sjukdom, att mötet dem emellan blev mer jämbördigt, men att det var obekvämt 
att med undersökningen blotta patientens svårigheter (22). Studenter som fått lyssna till en patients 
berättelse, utgå från den i grupparbeten under en preklinisk kurs och slutligen ställa frågor till 
patienten beskrev att patientens medverkan ökade engagemanget i klassen, fördjupade 
diskussionerna och förståelsen, gav ett autentiskt lärande och väckte empati (9). 

Lärares erfarenheter av patientinvolvering i undervisning 
I en review med 23 artiklar om aktiviteter där patienter som medverkar i medicinska utbildningar 
framgick det att lärarna ser patientinvolvering som ett sätt att tillföra undervisningsresurser, 
förbättra undervisningens kvalitet och att utveckla ömsesidig förståelse (11). Ottewill et al (10} som 
lät expertpatienter berätta för fysioterapeutstudenter om sina erfarenheter av att få en stroke 
betonar vikten av att lärarna förbereder patienterna utan att spontaniteten förloras, uppmuntrar 
studenterna att delta med ett öppet sinne, och att lärarna själva är beredda att ta risker. 

Avslutande reflektion 
Jag tror att patienter med sina erfarenheter av att leva med sin sjukdom är en stor resurs som endast 
delvis utnyttjas i medicinska utbildningar idag, men som på många kreativa nya sätt ännu mer skulle 
kunna komplettera undervisningen som ges av lärare och kliniker. Möten mellan studenter och 
patienter i utbildningslokaler istället för på kliniker bör kunna ge förutsättningar för en mer jämlik 
dialog och för att studenterna ska kunna se mer av personen bakom sjukdomen. Fokus kan bli mer på 
att lyssna, observera och känna än att göra. Som lärare skulle vit ex kunna prova att på nya sätt både 
planera och genomföra undervisnings moment tillsammans med patienter, att producera 
undervisningsmaterial tillsammans med patienter, och att utöka tillfällena då patienter får berätta 
sin historia för studenter och svara på studenternas frågor. 

En möjlig risk som identifierats är att enstaka utvalda patienter som involveras i undervisning inte 
representerar den mångfald av patienter som studenterna kommer att möta i sina framtida 
professioner (7, 8}, och det är därför viktigt att reflektera kring varför patienter involveras i olika 
utbildningssammanhang, inte bara vem som involveras och vad den personen ska bidra med (23}. 

Den forskning som har gjorts inom patientinvolvering i undervisning är lovande men består hittills till 
stor del av deskriptiva studier och olika nedslag i enstaka exempel (5). Så mer systematisk forskning 
behövs för att utvärdera resultat vad gäller tex lärande och empati. Det behövs fler studier som inte 
bara beskriver ett undervisningsupplägg utan också jämför resultat mellan olika upplägg, både 
mellan upplägg med och utan patientinvolvering, och mellan upplägg som innehåller olika former av 
patientinvolvering. Men trots det stora behovet av ny forskning tänker jag ändå att vi behöver börja 
utnyttja denna till del outnyttjade potential i att bättre och mer involvera patienter i fler delar av 
undervisningen från planering till genomförande och utvärdering. Jag tänker också att det egentligen 
är en självklar utveckling eftersom det är för patienternas skull som vi utbildar medicinsk personal. En 
sådan utveckling känns också naturlig baserat på att personcentrering och patientinvolvering har 
blivit alltmer central inom hälso- och sjukvård och även i fler delar av forskningsprocessen. Jag tycker 
att vi på Linköpings universitet tillsammans med patienter ska utforska dessa nya möjligheter och 
bidra till utveckling och forskning för att besvara frågor somt ex hur ett representativt urval av 
patienter ska göras, och på vilket sätt patienterna sedan ska involveras för att deras erfarenheter ska 
tas tillvara på bästa sätt. 
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