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Bakgrund 

Att kunna utföra kliniskt status på ett bra sätt är grundläggande för diagnostiken inom många 
specialiteter. Studier har dock visat på brister i läkarstudenters förmåga att utföra kliniska 
undersökningar på ett korrekt sätt (Matzkin et al. 2005, Al-Nammari et al. 2015, Störmann et 
al. 2016). Detta understryker vikten av god praktisk undervisning i klinisk undersöknings
teknik. Man har vidare visat att studenter har lägre självförtroende i att utföra undersökningar 
på rörelseapparaten jämfört med att undersöka andra organsystem (Yu et al. 2020). Man har 
också på amerikanska ST-läkare i Ortopedi visat på en korrelation mellan dåligt resultat på 
ortopediskt test och utbrändhet under ST-tiden (Strauss et al. 2019). Detta indikerar att det är 
viktigt att ha en stadig grund att stå på vad gäller statustagning på rörelseapparaten och där är 
den praktiska träningen en väldigt viktig del. 

Under ortopediutbildningen på K7 vid läkarutbildningen på Linköpings Universitet ska 
studenterna lära sig att utföra korrekt ortopediskt status. Detta får de dels lära sig under 
praktisk färdighetsträning i början på terminen, dels under sin verksamhetsförlagda 
utbildning, VFU. Generellt har man beslutat att studenterna på läkarprogrammet på 
Linköpings Universitet inte ska träna på varandra utan att man ska använda simulerade 
patienter (SP). Detta är personer som mot ersättning ställer upp för att bli undersökta. Vad 
gäller ortopedistatus har vi fått dispens från detta så att studenterna tränar på varandra då det 
skulle krävas många proffspatienter till en stor kostnad för att undervisningen skulle bli lika 
effektiv samt att det är lärorikt också att bli undersökt. Det är frivilligt att bli undersökt men 
alla har varit med på det hittills och gett väldigt positiva muntliga utvärderingar. Nu under 
Corona har man även fått träna på varandra vid bukstatus där man tidigare hade SP. 
Traditionellt har träning på varandra (Peer Physical Examination; PPE) varit vanligt 
förekommande sedan lång tid (Metcalf et al. 1982) och anses allmänt accepterat med många 
fördelar men även flera nackdelar (Rees et al. 2009). 

Syfte 

Syftet med denna pedagogiska reflektion var att studera litteraturen som finns om för- och 
nackdelar med PPE, detta som grund för hur vi kan använda PPE på läkarprogrammet. 
Primärt fokus var ortopedisk färdighetsträning men jag har även tittat på PPE generellt. 

Litteraturgenomgång 

I litteraturen pekar man på flera fördelar med PPE. Tillägg av standardiserad träning på 
varandra utöver träningen på patienter har visat sig förbättra resultat på OSCE-prov och 
upplevts positivt av studenterna (Yu et al. 2020). Man uppfattade också att studiekamraterna 
kunde ge dem bättre feed-back än vad SP kunde (Power and Center 2005). En aspekt som 
diskuterades i flera artiklar var att man genom att bli undersökt utvecklade sin empati för 
patienten, man förstod bland annat hur det kändes att bli avklädd inför någon annan ('W eam et 
al. 2008) (Rees et al. 2005) (Chen et al. 2011). 



Kvinnliga och manliga studenters upplevelse av PPE 

Generellt har studenterna upplevt det som positivt att träna på varandra, även om det finns 
vissa som upplever det besvärande (Chang and Power 2000) (Rees et al. 2005) (Rees et al. 
2009). I en enkätstudie på 138 medicine studerande i USA tyckte 95 % att det var lämpligt, 
professionellt och värdefullt med PPE (Power and Center 2005). Ungefär 6 % var obekväma 
med att bli undersökta av eller att undersöka klasskamrater och 16 % hade haft någon 
obekväm upplevelse i samband med PPE. En stor del, 76 %, kände sig bekväma med att sätta 
gränser gentemot sina klasskamrater men 70 % kände sig ändå exponerade när man var delvis 
avklädd inför dessa. Av de som kände sig obekväma var det framför allt äldre kvinnliga 
studenter och yngre manliga studenter, alla dessa hade haft dåliga erfarenheter av PPE. Bland 
dem fanns det studenter som varit utsatta för sexuella övergrepp och de som hade anatomiska 
avvikelser som man skämdes för. I en annan amerikansk studie accepterade studenterna att bli 
undersökta av andra könet men det framkom att det var viktigt att de var förberedda med 
lämplig klädsel att bli undersökt i (Barnette et al. 2000). Även i denna studie kände sig män 
mer komfortabla med att bli undersökt av det andra könet än vad kvinnorna gjorde. Skillnader 
mellan kön, där kvinnliga studenter upplevde mer tveksamhet inför PPE, har även setts i en 
Nya Zeeländsk studie (W earn and Bhoopatkar 2006) och stöds också av en relativt ny tysk 
studie (Burggraf et al. 2018). I en brittisk studie var de manliga studenterna också generellt 
något mer bekväma med att både bli undersökta och att undersöka än vad de kvinnliga 
studenterna var, framför allt gällande bröst och ljumskregion (Rees et al. 2005). De yngre 
studenterna ( < 30) var mer positiva till att bli undersökta än de äldre i denna studie. Bland de 
som var obekväma med att bli undersökta fanns även i denna studie de som upplevde en oro 
pga. tidigare övergrepp. 

Orsaker till könsskillnader 

Det faktum att kvinnliga studenter generellt var mer obekväma med PPE och föredrar att bli 
undersökta av samma kön kan enligt en artikel kopplas till att kroppsskam är större hos 
kvinnor och att de är mer benägna att frukta kritiska och retsamma kommentarer och bli 
sexuellt objektifierade av det motsatta könet (Rees 2007). Att äldre kvinnliga studenter känner 
sig mer obekväma kan bero på att de är längre från de kroppsliga idealen och att många 
studentkamrater är yngre. Dock fann man i den tyska studien ingen koppling mellan BMI och 
villighet att bli undersökt (Burggraf et al. 2018). Man har även visat att det kan finnas 
olikheter i synen på PPE beroende på etniskt ursprung (W earn and Bhoopatkar 2006) (Rees et 
al. 2009). 

Undersökning av känsliga områden 

I en brittisk studie var det väldigt få som inte ville bli undersökta på övre extremitet, medan ca 
5% inte ville bli undersökt på nedre extremitet (Rees et al. 2005). Mest motstånd var att bli 
undersökt i ljumsken och på brösten, ca 20 %. Liknande data fann man i en studie från Hong 
Kong (Chen et al. 2011), något fler var det som inte ville bli undersökta av motsatt kön på 
dessa lokaler. Ur en grupp studenter som även hade praktiserat palpation per rektum, av bröst 
och av genitalia kände sig en tredjedel bekväma med detta vilket var betydligt fler än en 
grupp som själva inte hade praktiserat detta (Power and Center 2005). 



Ett problem som också togs upp var risken att bli sexuellt upphetsad i situationen vilket enligt 
forskning gällde mer för män (Power and Center 2005, Rees 2007). Detta gäller i större 
utsträckning vid undersökning av mer intima kroppsdelar men kan gälla även vid annan 
undersökning. 

Chen et al. undersökte hur mycket man deltog i PPE relaterat till sin inställning som 
undersöktes innan (Chen et al. 2011). Man fann att det faktiska deltagandet var sämre än vad 
man gav uttryck för innan. Det gällde i högst utsträckning mer känsliga kroppsdelar. Manliga 
studenter var även i denna studie mer benägna att undersöka och bli undersökta än kvinnliga 
studenter. 

Studenters synpunkter på PPE i kvalitativa studier 

I kvalitative studier har man funnit en komplex bild även om studenterna mestadels gav 
positiva uttryck för PPE (Rees et al. 2005) (Weam et al. 2008). Man uttryckte bland annat att 
det var nödvändigt, avgörande, viktigt, roligt, intressant, logiskt och innovativt. De flesta 
kände att "fysisk undersökning är ett krav att genomföra som doktor, därför är det nödvändigt 
att ha erfarenhet av fysisk undersökning som medicine studerande". Att få undersöka på 
riktiga levande kroppar sågs som en nyckel i lärandeprocessen och man såg sig som 
användbara resurser för andra. Någon uttryckte det som en rolig miljö där man kan lära sig, 
göra misstag och öka kunskapen och förstå undersökningstekniker. En annan skrev att om vi 
som yrkesverksamma ska undersöka patienter är det bra att uppleva att bli undersökt själv och 
se det ur patientens synvinkel. Det fanns också negativa åsikter. Någon uttryckte en oro att 
skada sina klasskamrater. En del kände sig obekväma pga. övervikt, ärr etc. En del ville inte 
låta sig undersökas av religiösa skäl. Bland de negativa var det signifikant fler religiösa 
studenter. Detta stöds av en annan studie där strikt religiösa bara ville låta sig undersökas på 
handen (Burggraf et al. 2018). En större motvilja hos religiösa påvisades även i en 
internationell studie där studenter från flera länder studerades (Rees et al. 2009) medan en 
studie från Hong Kong inte stödde det. Detta var dock en mer homogen studentgrupp och en 
annan kultur vilket kan förklara skillnaderna mot de andra studierna (Chen et al. 2011). 

Hantering av patologiska fynd vid PPE 

När man undersöker varandra finns det en risk att upptäcka patologiska fynd. I studien av 
Rees et al. var det studenter som uttryckte en oro för detta (Rees et al. 2005). Detta har 
studerats i ett par artiklar och man har sett en incidens på ca 17 % av avvikelser vid en 
enkätstudie (Pols et al. 2003). Av dessa visade sig ca 21 % vara patologiska fynd. I en annan 
studie var incidensen endast 0,23 - 1,05 % per år med patologiska fynd, 0,66 % i snitt (Weam 
et al. 2017). Detta gällde framför allt blåsljud men även ortopediska tillstånd som 
karpaltunnelsyndrom. Det finns dock rapporterat i litteraturen upptäckt av mer allvarliga fynd 
såsom malignt melanom och leukemi (Boendermaker et al. 1999). Det viktiga är att ha en plan 
hur man ska agera om avvikelser hittas och att studenterna är informerade om dessa. Även vid 
undersökningar av SP kan avvikelser hittas på dessa, så man måste ha en plan oavsett om det 
är studenter eller SP som undersöks (Boendermaker et al. 1999). Om studenterna inte är 
förberedda på att de kan upptäcka patologier kan det bli emotionellt jobbigt för dem om de 
gör det. Därför är det av stor vikt att förbereda dem för att sådant kan inträffa (Boendermaker 



et al. 1999). Även om det kan upplevas problematiskt så är det ju samtidigt av stort värde om 
man upptäcker en farlig sjukdom tidigt när den kan vara lättare att bota (Boendermaker et al. 
1999). Det kan vara så att studenten känner sig osäker på sina fynd och inte vill oroa kamraten 
i onödan. Det är viktigt att man uppmuntrar dem att tala om det för läraren, för om det visar 
sig senare vara något patologiskt och studenten inte talade om det trots misstanke, så blir det 
en väldigt svår situation både för den som blev undersökt och den som undersökte 
(Boendermaker et al. 1999). Det kan vara bra att använda ett särskilt formulär för att registrera 
avvikelser man hittar och standardisera handläggningen (W earn et al. 2017). Då kan man 
också få en bra uppfattning om förekomsten om detta görs systematiskt. Om man använder SP 
rekommenderas att någon kunnig undersöker patienten innan så att eventuella patologier 
upptäcks då (Boendermaker et al. 1999). Detta blir dock inte görbart på alla studenter. 

Föreslagna riktlinjer för PPE 

Befintlig forskning har visat att det är viktigt att ha en policy för hur man hanterar PPE men 
att det är väldigt få skolor i Australien som har en policy värd namnet (Koehler and 
McMenamin 2014). Baserat på den forskning som finns har det i flera artiklar sammanfattats 
råd för att PPE ska fungera så bra som möjligt (Rees 2007) (Hendry 2013). Några av dessa är 
följande: 

PPE ska vara frivilligt och studenterna ska ge samtycke till att delta. 
När man behöver en demonstrationsmodell ska man tillfråga hela gruppen och inte en 
specifik student 
Alternativ såsom modeller eller proffspatienter ska finnas tillgängliga. 
Studenterna ska informeras om adekvat klädsel innan undervisningstillfället och 
läraren ska visa adekvat drapering 
Studenterna ska informeras om lämpligt beteende och professionalism vid 
undersökningarna och lärarna ansvarar för att detta följs 
Studenterna ska tillåtas att bestämma storlek och komposition på grupperna och få 
välja partner. Om det inte är möjligt ska de informeras om "mixed-gender PPE" och 
man ska försöka ha jämna par från varje kön i grupperna. 
Det är viktigt med feed-back från studenterna så att man kan förbättra undervisningen 
och ge bättre information till kommande studenter. 

Diskussion 

En mängd studier av både kvantitativ och kvalitativ art pekar på många fördelar med PPE. 
Flertalet studenter upplever att det är en avslappnad miljö att lära sig träna status och 
ytanatomi i. Man tycker vidare att det är av stort värde att bli undersökt och få sätta sig in i 
patientens ställe. I studierna var det ofta över 90 % som kände sig komfortabla med PPE. 
Dock innebär detta att det ändå är det ett antal studenter som inte känner sig bekväma i denna 
undervisningssituation. Därför är det ju väldigt viktigt att lägga upp undervisningen på ett så 
bra sätt som möjligt så att så många som möjligt känner sig trygga i denna miljö. 

Alla artiklar inom ämnet trycker på att detta ska vara frivilligt, att ingen ska känna sig tvingad 
att delta (Hendry 2013) (Rees 2007). Vi informerar studenterna om detta både skriftligt innan 



undervisnings-tillfället och muntligt vid introduktionen. Vi frågar också efteråt hur de tyckte 
det var att undersöka varandra och hittills har ingen utryckt något negativt om detta. Det finns 
förstås ändå en risk att det är någon som inte tycker om detta men inte vågar uttrycka det. Om 
man ser till de studier som är gjorda borde det vara några även hos oss som inte tycker om 
denna undervisningsform. Nu är dessa studier gjorda i andra länder och de kan vara kulturella 
variationer där vi i Sverige har en mer positiv syn, men jag har inte hittat någon svensk studie 
som har studerat just detta. Det är av stor vikt att man är uppmärksam på om det är någon som 
inte verkar vilja bli undersökt. Då äldre kvinnliga och yngre manliga studenter har 
identifierats vara mer obekväma i detta moment kan man vara mer observant på dessa. 

Man har i flera artiklar uttryckt att det är bra med ett samtycke innan och detta praktiseras på 
flera universitet (Rees et al. 2005) (Chen et al. 2011). I en studie tyckte 44% av studenterna att 
samtycke skulle inhämtas innan genomförande av PPE (Chen et al. 2011). Hos oss har vi inte 
haft något skriftligt godkännande från studenterna utan vi har bett dem prata med oss om de 
inte vill bli undersökta. Det kan vara en fördel att de får göra ett skriftligt godkännande då det 
kan vara lättare att skriva att man inte vill än att komma till oss för att berätta. Dock blir det ju 
ändå synbart för studiekamraterna när man inte blir undersökt vid träningstillfället, så 
grupptrycket kan påverka ändå. Om man använder PPE vid flera tillfällen under 
läkarutbildningen så skulle man kunna inhämta samtycke innan det första tillfället och att det 
får gälla för övriga tillfällen om man inte meddelar annat, då blir det inte så mycket extra 
administration. Eventuellt kan man aktualisera samtycket med regelbundenhet. Detta bör man 
diskutera om man ska inför PPE i större skala. 

På ett universitet hade man låtit den Etiska kommitten bedöma utformningen av PPE innan 
man implementerade den och även vid varje ändring av utformningen (W earn and Bhoopatkar 
2006). Detta faller ju inte inom Etikprövningsnämndens uppdrag i Sverige men däremot finns 
ju inom Regionerna etiska råd som man skulle kunna be om att granska utformningen för att 
få en utomstående bedömning av upplägget. 

För att PPE ska fungera bra är det viktigt att studenterna är informerade om 
undervisningsformen och är förberedda på ett bra sätt (Rees 2007). En viktig faktor är att de 
har kläder som passar att bli undersökt i, exempelvis att de har shorts och inte behöver ta av 
sig i kalsonger/trosor när man undersöker nedre extremitet och att de har ett linne eller 
liknande så att de inte behöver ta av sig i behå eller bar överkropp när man undersöker axlar. 
Detta är något vi informerar våra studenter om innan, men det är ändå alltid ett antal som inte 
har lämpliga kläder, så vi behöver bli ännu tydligare med den informationen. 

Ett alternativ till att tillämpa PPE är att använda SP. Fördelen är att studenterna inte behöver 
känna press att ställa upp som modeller själva. Man har då personer som ställer upp frivilligt 
och som blir vana att bli undersökta. En nackdel är att det blir väldigt dyrt då man måste 
ersätta SP ekonomiskt. Undervisningen blir också mindre effektiv då man inte kan ha så 
många proffspatienter som det är studenter. Någon kvantitativ studie som direktjämfört PPE 
med proffspatienter har jag inte hittat men i en kvalitativ undersökning gav studenterna 
uttryck för att studiekamraterna kunde ge dem bättre feed-back än vad proffspatienter kunde 
(Power and Center 2005). Dessa är ofta inte kunniga inom området och har inte samma 
engagemang att hjälpa studenterna. En aspekt som lyftes upp i en amerikansk studie är att 
studenter kan uppfatta SP som mindre värda då de anses kunna bli undersökta på känsliga 
ställen men att studenterna inte kan låtas göra det (Metcalf et al. 1982). Man var rädd att detta 



skulle kunna återspeglas i kommande patientkontakter. Jag tror inte detta skulle vara ett stort 
problem i Sverige men är värt att reflektera över. Det finns visat att proffspatienter fungerar 
väl vid tex. gynekologiska undersökningar där undersökning på varandra är mer känsligt 
(Nederstrand 2019). En variant på SP använde man i en annan amerikansk studie där man 
specialutbildade SP som lärare (Aamodt et al. 2006). Dessa fungerade då också som lärare 
och man sparade då in på lärarresurser. Det krävs dock en ordentlig utbildningsinsats för att 
detta ska kunna fungera väl. 

Det var förstås större motstånd mot att bli undersökt på känsliga lokaler som bröst och nära 
underlivet (Rees et al. 2009). Inom ortopedisk undersökningsteknik kan delar av höftstatus 
där man palperar i ljumsken och delar av ryggstatus där man undersöker perianalt vara 
mycket känsligt. Vi har valt bort dessa undersökningar och informerar bara om att dessa ska 
göras på patienter. Ska man träna på dessa moment kan proffspatient alternativt en 
plastmodell vara ett bra alternativ. I studierna har det förvisso varit en ansenlig del som tyckt 
det var OK med även sådana moment (Power and Center 2005) (Rees et al. 2009), men det är 
ändå majoriteten som finner det obekvämt varför det nog skulle skrämma bort många helt från 
PPE om man hade med dessa typer av undersökningar. 

Ett argument mot PPE är de patologiska fynd som man kan finna. Man kan vända på det och 
se det som något positivt att man upptäcker patologi som kan åtgärdas, särskilt om det är 
något allvarligt (Boendermaker et al. 1999). Det viktiga enligt litteraturen är att studenterna är 
förberedda på detta och att man har en plan hur man ska agera när det upptäcks. Avseende 
detta ges hos oss i nuläget ingen tydlig information innan. Det finns heller ingen tydlig 
nedskriven plan för hur man ska agera, även om vi som är ansvariga för de praktiska 
färdigheterna är medvetna om detta och vet hur vi ska hantera det. Detta bör vi åtgärda och 
skriva ned en sådan plan. Även om de flesta patologier som upptäcks är av mindre allvarlig 
art så kan mer allvarliga tillstånd upptäckas, och då är det viktigt att ha en beredskap för det. 
Har man det och hanterar det på ett bra sätt tycker jag inte detta är något tungt argument mot 
att använda PPE. 

Läraren är oerhört viktigt och flera studenter uttryckte att det berodde på läraren om det var en 
positiv eller negativ upplevelse (Power and Center 2005). Som lärare har man således ett stort 
ansvar för att se till att studenterna känner sig trygga och att man skapar en bra lärandemiljö. 
För att man som lärare ska känna sig trygg i sin roll tror jag det är viktigt att man har tydliga 
riktlinjer. 

En annan viktig fråga är hur man skapar grupperna, vilket också kan påverka hur bekväma 
hos studenterna är med PPE. I en studie gav studenter utryck för att de känner sig tryggare 
med att arbeta med och undersöka vänner än främlingar och man ville helst välja de personer 
man skulle undersökas av (Burggraf et al. 2018). Å andra sidan finns det dem som upplevde 
det jobbigt att bli undersökta av dem som man umgicks nära med (Barnette et al. 2000). Att få 
välja själva kan dock skapa andra problem som att vissa hamnar utanför och att det inte är 
någon som vill bli undersökt av dem. Därför tror jag att det kan bli väldigt problematiskt om 
studenterna själva skapar grupperna. Vi har delat in efter klasslistan men försökt se till så att 
det är jämnt fördelat mellan könen så att man kan bli undersökt av en person av samma kön. 
Detta då vi vet från litteraturen att det kan finnas ett obehag hos en del studenter att bli 
undersökta av någon av det andra könet som beskrivits ovan, och även för risken för sexuell 
upphetsning. Detta kan förstås även ske vid undersökande av personer av samma kön, men 



ändå i mindre omfattning. Ibland blir det ändå så att man får bli undersökt av någon av samma 
kön och hittills har jag inte upplevt några starka reaktioner på detta, men vi har som sagt inte 
frågat studenterna specifikt om detta. 

För att underlätta träning av klinisk undersökningsteknik är en grundläggande kunskap i 
anatomi viktig. Att få träna ytanatomi på varandra under anatomiutbildningen kan vara av 
stort värde (Metcalf et al. 1982). Flera studenter har påpekat för oss under 
ortopediundervisningen att man under anatomiundervisningen inte gått igenom fotens anatomi 
i någon nämnvärd omfattning. Detta märks tydligt i bristande kunskap om fotens anatomi och 
försvårar utförandet av ett korrekt fotstatus. Att få träna såväl anatomi som klinisk 
undersökning under flera delar av läkarutbildningen tror jag skulle förbättra kompetensen i 
undersökningsteknik hos de utexaminerade läkarstudenterna. 

Baserat på ovanstående tycker jag att följande bör genomföras avseende den vidare 
användningen av PPE inom ramen för den decentraliserade läkarutbildningen på LiU: 

Fortsatt använda PPE för träning av ortopediskt status 
Använda PPE även för annan statustagning såsom bukstatus, men försiktighet vid 
undersökning av känsliga områden. 
Regelbundet utvärdera vad studenterna tycker om PPE och modifiera undervisningen 
baserat på deras synpunkter 
Upprätta ett dokument för hur man hanterar patologiska fynd och framöver 
dokumentera alla sådana. 
Arrangera utbildning i PPE för de som är lärare för dessa moment för att säkerställa 
att dessa är införstådda med de fördelar och problem som finns med PPE så att dessa 
ska kunna se till att studenterna känner sig så bekväma som möjligt i denna 
lärandesituation. 
Regelbunden uppföljning av studentutvärderingar och hantering av patologiska fynd. 
Detta skulle också utgöra en grund för vidare forskning på området då det är viktigt 
att studera studenters inställning till PPE även i Sverige. 

Konklusion 

Enligt befintlig litteratur är majoriteten av studenterna positiva till att undersöka och bli 
undersökta av varandra. Det är dock viktigt att det är frivilligt och att man är vaksam på 
studenter som upplever det besvärande och har alternativ för dessa. Det är också viktigt att 
man har en strategi för hur man hanterar patologiska fynd. Om man undviker undersökning av 
känsliga regioner och tillåter de som inte vill bli undersökta att slippa, ser jag inga hinder för 
att denna undervisningsform används. Den är förhållandevis billig jämfört med att använda 
proffspatienter och den ger också en tidseffektiv träning av praktiska färdigheter som är av 
stor betydelse för framtida läkargärning. 
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