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Inledning 
 
 
Att lära sig att utföra ett kliniskt moment som en undersökning i lilla bäckenet är innebär att 
integrera tekniska kliniska färdigheter med kommunikativ förmåga men de flesta 
läkarstudenter upplever ofta undersökningen som obekväm eftersom bäckenet är den 
kroppsdel som är kopplad till kön och är något privat (Siwe K et al., 2007). 
En medicine student som står inför sin första gynekologiska undersökning upplever ofta 
blandade känslor som att hen önskar lära sig momentet men känner rädslor inför situationen 
(Abraham S et al., 2003)  
Peer Physical Examination (PPE) är ett pedagogiskt verktyg som används globalt för att lära 
sig undersökningsteknik och används när studenter lär sig antingen fysisk undersökning eller 
anatomi på varandra. Med tanke på att det är en populär pedagogisk metod blir det också 
viktigt att analysera kritiskt hur det praktiseras. PPE kan användas i större utsträckning under 
prekliniska terminer för att undersöka yttre organ som inte är direkt kopplade till kön. När det 
kommer till att undersöka ändtarm eller gynekologiska organ och även bröst kan metoden 
dock mötas av motstånd av studenterna. Det finns några betydande potentiella nackdelar med 
PPE, inklusive: det fysiska obehaget att undersökas av andra oerfarna studenter; 
känslomässigt obehag att undersöka och undersökas av kamrater sekretessfrågor, potential för 
tvång, olämpliga kommentarer och olämpliga skämt (Wearn et al., 2008) men även att det är 
ojämlikt mellan könen i deltagande där manliga studenter oftare förväntas ställa upp frivilligt 
än kvinnliga studenter (Reid et al., 2015). Studier visar i stor utsträckning att de flesta 
studenter är nöjda med att delta i PPE (O'Neill et al 1998, Rees et al., 2009), så länge som 
undersökning av känsliga områden som kvinnliga bröst, manliga och kvinnliga könsorgan och 
rektala områden är uteslutna (Rees et al., 2009). Oundvikligen måste studenterna så 
småningom göra en övergång till att stå i verkliga situationer där de måste undersöka organ 
som är kopplade till kön. För att komma ifrån de nackdelar som finns med att undersöka en 
studiekamrat och för att ta bort en del av nervositeten har frivilliga undersökningspersoner 
använts i undervisningen av läkarstudenter över hela världen och det är en stor fördel att ha 
frivilliga patienter som låter sig undersökas under handledning.  
Det som utförs med händerna vid en gynekologisk undersökning är till viss del ett intrång i en 
privat och intimsfär som upplevs potentiellt pinsamt (Cacchioni och Wolkowitz 2011) och för 
att ta bort en del av hindren kan gynekologiska patienter med god kännedom om sin kropp, så 
kallade proffspatienter, användas. På läkarutbildningen i Linköping har man sedan 1982 
(Wijma B, 1998) erbjudit medicine studenter att delta i proffspatientundervisning redan under 
prekliniska terminer. Till varje undervisningstillfälle skall studenterna ha förberett sig genom 
att se en pedagogisk film i gynekologisk undersökningsteknik framtagen av en 
universitetspedagog tillika gynekolog (Siwe K, 2012). Studenterna får göra sin första 
bäckenundersökning på kvinnor som rekryterats via vården att bli proffspatienter och de har 
själva undervisats i gynekologisk undersökningsteknik. Proffspatientundervisningen har under 
många år legat tidigt i undervisningen redan på den prekliniska delen, termin 4, och har 
återkommit i slutet av läkarutbildningen på termin 10 eller 11, när läkarstudenterna börjar sin 
verksamhetsförlagda placering vid Kvinnokliniken. Studenterna utför en bimanuell palpation 
av livmodern under det tredje året och en komplett bäckenundersökning med instrument och 
bimanuell palpation av livmodern och adnexa under det femte året (Siwe, Silén och Bertero 
2007). Slutligen, görs en reflekterande diskussion i enskilt rum med handledare, 
proffspatienter samt medstudenter.  Studenterna utvärderar sina egna prestationer som 
övervakas av gynekolog som även ger feedback på studenternas insatser vad gäller bemötande 
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och palpation. Undervisningen bygger på frivilliga kvinnor som proffspatienter men också på 
frivilliga och dedikerade gynekologer som vill undervisa i gynekologisk undersökningsteknik.  
Med ökat antagningstal till läkarutbildningen har proffspatientundervisningen på den 
prekliniska delen nyligen tagits bort då momentet har ansetts för tidskrävande för handledarna 
och vinsten för studenterna så tidigt i utbildningen ifrågasatts då många handledare upplevt att 
momentet varit förenat med stor anspänning för studenterna som på det stadiet är ovana att 
utföra kliniska undersökningar på patienter.  För en gynekolog är en 
bäckenbottenundersökning dagligt förekommande och en naturlig del av arbetet men för 
många studenter är det kanske första gången som de faktiskt ser eller vidrör ett könsorgan på 
en annan person, vilket gör att den första undersökningen kan vara omgärdad av flera hinder.  
 
Frågan man som handledare ställer sig är vilken pedagogisk nytta momentet och mötet med 
proffspatienterna gör för studenten jämfört om de skulle gjort sin första undersökning på en 
”vanlig” patient och är det skillnad på upplevelsen av den första undersökningen beroende på 
genus och vad spelar gynekologen som handledare för roll? 
 
 
Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Genomgång av vetenskapliga artiklar på proffspatientundervisning kopplad till egen 
erfarenhet - mer än 15 år som lärare i proffspatientundervisning vid Kvinnokliniken i 
Linköping 
 
 
Den första gynekologiska undersökningen, studentens, patientens och handledarens roll 
 
I två svenska studier har det visat sig att studenterna lär sig undersökningsteknik bättre på en 
proffspatient än på en ”vanlig patient” (Siwe K et al., 2007, Wånggren et al., 2010). 
I två kvalitativa studier från Linköping (Siwe K et al., 2007) djupintervjuades 12 kvinnliga 
studenter och lika många manliga studenter (Siwe K., 2012) efter deras deltagande i 
undervisningstillfälle med proffspatienter som instruktörer och en gynekolog som handledare. 
Intervjustudien visade att de flesta medicinestudenter upplever den första 
gynundersökningssituationen som obekväm eftersom det är den del av kroppen som 
förknippas med sexualitet och är en högst privat del.  De kvinnliga studenterna ansåg att de 
genom den interaktiva vägledning som gavs under proffspatientundervisningen gavs 
möjlighet att uppnå målet att undersöka och känna livmodern. Överskridande av outtalade 
gränser och tabun var en förutsättning för lärande. Omedelbar feedback lärde studenterna att 
integrera kommunikativa och beteendemässiga färdigheter på ett professionellt sätt och att 
palpera livmodern. De kvinnliga studenterna beskrev inlärningssituationen som något 
speciellt och förknippat med intimitet. De tyckte att det var besvärligt att uttrycka sina 
personliga känslor inför sina medstudenter, både manliga och kvinnliga, men de upplevde att 
det skapade respekt och förståelse för andras känslor när de lyssnade på sina medstudenter 
och de tyckte att det var lättare att då gå in i undersökningsrummet. De kvinnliga studenterna 
upplevde att deras rädsla inför undersökningen minskade av att proffspatienterna hade en 
naturlig attityd till att visa sina nakna kroppar.  
Kärnan i den manliga studentgruppens analys som i huvudsak handlade om en oväntad 
dörröppnare till en kvinnlig värld, kunde delas in i tre kategorier; proffspatientundersökningen 
hade gett dem en ödmjuk inställning till kvinnans utsatthet, de ansåg att en gynekologisk 
undersökning är ”mer än bara en undersökning”, och deras störta oro var hur man skapade en 
god professionell relation till kvinnliga patienter. De manliga studenterna såg möjligheter i att 
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bekanta sig med hur ett undersökningsrum såg ut och vad en kvinna behövde gå igenom under 
en bäckenundersökning. Det initierade en ny medvetenhet och förståelse för kvinnans 
sårbarhet i undersökningsstolen och hur den situationen kunde kännas obekväm. Denna 
medvetenhet genererade ett seriöst tillvägagångssätt vid proffspatientundersökningen.   
 
I ett tredje arbete har Sörensdotter och Siwe använt sig av medicinska studenters tolkningar av 
sin första bäckenundersökning som ett sätt att diskutera hur kulturella normer för 
kön, sexualitet och kvinnliga könsorgan påverkar den gynekologiska undersökningen.  
Gynekologer har genom sitt yrke en stor fördel att genom sina patienter undervisa medicine 
studenter att utföra undersökningar på ett genusmedvetet sätt. 
Ämnen som togs upp i studien var hur kulturella betydelser av kvinnliga könsorgan påverkar 
bäckenundersökningen, hur kvinnliga och manliga studenter relaterar olika 
till att undersöka kvinnliga könsorgan, och de tolkningar de gör i förhållande till sig själva. 
Undersökningen visade att de kvinnliga könsorganen uppfattas som en speciell kroppsdel 
kopplad till sexualitet och intimitet. Studenternas ”Genus” påverkar också de tolkningar de 
gör under en gynekologisk undersökning. Normer för kön, sexualitet och kvinnliga könsorgan 
måste ifrågasättas i undervisningen, för att avmystifiera situationen var en av studiens 
konklusioner. Många manliga studenter påtalade skillnaden mellan att utföra en undersökning 
på ett kvinnligt könsorgan och en sexuell handling och att de fick öva sig på att tänka på att 
det var en undersökning de gjorde och inte en otillåten handling.  För de flesta blev det dock 
lättare att skilja på sexuell handling och klinisk undersökning på samma kroppsdel, efter att 
den första gynekologiska undersökningen var genomförd. Många förklarade att det var svårast 
i början av undersökningen, att komma över hindret, men när undersökningen var klar och 
både proffspatient och handledare guidat studenten igenom momentet, så kändes det mer 
komfortabelt. Tidigare erfarenheter av att arbeta på sjukhus eller att ha deltagit i 
sexualupplysning verkade vara till hjälp för att lättare hantera den intima situationen. 
 
I många av de studier som publicerats och som nämnts har fokus legat på studenterna och på 
proffspatienterna. Hur är det med handledarrollen? Behövs hen? Vid Umeå universitet 
genomfördes under två på varandra följande 11 terminskurser i obstetrik och gynekologi vid 
läkarutbildningen en studie där man ställde frågan om handledare behövs vid 
proffspatientundervisningen eller om det räcker med proffspatienterna som lärare.  Från varje 
kurs valde slumpmässigt ut sex manliga och sex kvinnliga studenter som uttryckte ett intresse 
för att delta i studien och få undervisningsmetoden. Studenterna hade ingen erfarenhet av att 
undersöka gynekologiska patienter. Fem kvinnor valdes ut att vara proffspatienter och 
kvinnorna praktiserade sedan bäckenbotten undersökning på varandra under handledning av 
en erfaren gynekolog (Grankvist O.,et al 2014). Det viktigaste som framkom av studien var ett 
ökat förtroende och självsäkerhet som uppmuntrades av en dynamisk interaktion med 
medicinstudenter och proffspatient. Den standardiserade utformningen av 
bäckenbottenundersökningen erbjöd lika utbildning till alla studenter, i motsats till eventuella 
variationer beroende på handledare, i den traditionella utbildningen. Det två viktigaste sakerna 
som kom fram var avsaknad av hierarkisk status och det engagemang som proffspatienterna 
överförde till undervisningen vilket inspirerade studenterna att ställa frågor både under och 
efter sessionen. Den avslappnade miljön tillät också studenterna att öva på gynekologisk 
undersökning mer än en gång utan att känna sig okunniga.  
 
 

Egen reflektion 
 
Att använda PPE som ett pedagogiskt moment i gynekologisk undersökningsteknik verkar 
inte vara görligt då det finns en rad hinder för hur det skulle kunna bli en bra 
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undersökningssituation. Att undersöka sina medstudenter är i alla avseenden inte bra. Men att 
utbilda proffspatienter som är friska, bekväma i sin roll och med sina kroppar och har en 
avslappnad attityd till att visa sig nakna för främmande människor verkar vara betydligt 
bättre, om man ser till den pedagogiska forskningen inom detta område.  
 
 
De studenter som upplever att proffspatienter som har en trygghet i sin kropp, som vägleder 
studenten genom undersökningen och som lever upp till studentens förväntning om att 
momentet ska minska studentens ångest och ersätta den med en känsla av trygghet, har stor 
nytta av proffspatientundervisningen. Kanske till och med så stor nytta att det inte behövs en 
gynekolog som handledare. Det problem som kan uppstå utan gynekolog är om det blir 
tekniska svårigheter att hantera instrumenten eller om studenten skulle hitta någon avvikelse 
som inte kan handläggas med en gång. För-och nackdelarna med att ha en läkare närvarande 
under undervisningen kan diskuteras men en nackdel av egen erfarenhet är att studenter och 
proffspatienter upplever att en del gynekologer är otåliga och har bristande engagemang när 
det gäller att på ett pedagogiskt sätt utföra och lära ut undersökningsteknik.  
Min alldeles egna uppfattning är att det är gynekologer under utbildning som kommit en bit in 
i specialistutbildningen som kan ha det största engagemanget och motivera studenter till en 
för dem lyckad undersökning och inte att förglömma att det finns en framtida potentiell 
kollega i varje student att värna om.    
 

 
I modern medicinsk pedagogik kan det vara viktigt att lära ut strategier för att uppmuntra 
patientsamarbete med klinikern för att skapa de bästa förutsättningar för konsultationen. 
Utbildningssituationer kan absolut ge studenter möjlighet att lära sig hur man skapar en bra 
och professionell konsultation. Många studenter uttrycker initialt en brist på självförtroende 
för sin förmåga att hantera patient-läkare relation, men om den pedagogiska miljön är lugn 
och trygg och dessutom avmystifierad så har det en gynnsam inverkan på studenternas 
självförtroende att se sin roll som blivande läkare. Ökat självförtroende skulle även göra det 
lättare för studenten att fokusera på potentiella avvikelser i en senare verklig klinisk situation. 
 
Så ett avslutande genusperspektiv, efter att ha fördjupat mig vetenskapligt i ämnet; att lära sig 
gynekologisk undersökningsteknik och hur man relaterar till kvinnan i 
undersökningssituationen kan påverkas av eget kön men inte nödvändigtvis. Man kan anta att 
en kvinnlig student som själv varit med om en dålig undersökning kan bete sig på ett visst sätt 
mot en proffspatient och detta argument för mig in på att vissa kvinnor kanske vet mindre om 
kvinnors kroppar än vad vissa män gör. Uppfattningen att en gemensam könsidentitet innebär 
att alla kvinnor har samma erfarenhet av gynundersökningar, och att män inte kan relatera till 
dessa kvinnliga erfarenheter – baseras på spekulationer om genus. Och ytterligare ett 
normperspektiv; inte alla medicinstuderande eller patienter är heterosexuella, eller har så stor 
sexuell erfarenhet. 
 
Att lära sig att utföra en gynekologisk undersökning innebär inte bara att man lär sig en 
teknisk procedur utan också hur man får momentet att bli professionellt och respektfullt. För 
studenters del är det viktigt att hantera köns och sexualitetsnormer i samband med 
undersökningstillfället vilket vi handledare behöver lära oss att uppmärksamma bättre och inte 
enbart under den sista terminen av utbildningen.  
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Att använda proffspatienter till att lära ut gynekologisk undersökningsteknik är ett nödvändigt 
pedagogiskt grepp för att få läkarstudenter att känna sig bekväma när de senare skall utföra en 
undersökning i en verklig situation.  
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