
 

Sjuksköterskeprogrammet 180hp 

Vetenskaplig metodik III, Självständigt examensarbete 

KURS 17, 15 hp 

VT 2011 

 

 

PROFESSIONELL UTVECKLING - 
 

BETYDELSEN AV VERKSAMHETSFÖRLAGD 
UTBILDNING I UTLAND 

 

 

Sofia Gülich & Marie Vidhall 

 

 

 

 

 

 



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Globaliseringen gör att den kulturella kompetensen hos sjuksköterskan är viktig. 

Studier har visat att sjuksköterskestudenter som varit på internationellt utbyte och haft sin 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i utland utvecklat en kulturell medvetenhet och personlig 

utveckling. Få studier har undersökt hur utbytet påverkat studenters professionella utveckling i 

rollen som sjuksköterska. Syftet var att beskriva sjuksköterskestudenters uppfattning om vad de 

lärt sig under VFU i utland som de tror har betydelse för deras framtida omvårdnadsarbete. 

Metod: Studien hade en kvalitativ ansats med en deskriptiv karaktär. Fem intervjuer 

genomfördes med studenter som deltagit i VFU i Indien. Därefter utfördes en kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Tre övergripande kategorier: ”Lärdom om sin 

profession”, ”Lärdom om sig själv” och ”Lärdom om olikheter” med respektive underkategorier 

skapades under analysprocessen. Studenterna fick en förståelse för vad omvårdnad är och 

betyder för deras profession. De upplevde en personlig utveckling i form av ökad självsäkerhet, 

ett kritiskt förhållningssätt samt att de blev mer öppna och ödmjuka inför det som är annorlunda. 

Studenterna har också insett hur viktigt det är med den kulturella kompetensen. Slutsats: 

Lärdomarna upplevdes vara av betydelse för sjuksköterskestudenternas framtida 

omvårdnadsarbete, varför det är viktigt att fler studenter får möjlighet att delta i VFU utomlands. 

 

Nyckelord: VFU, utland, sjuksköterskestudenter, omvårdnad, lärdom 

 



SUMMARY 

Background: Globalization makes cultural competence important for nurses. Studies have 

shown that nursing students who have been on an international exchange and participated in 

clinical practice abroad have developed a cultural awareness and increased their personal 

development. Few studies have described how exchange programs have influenced the 

professional development in the role as a nurse. The aim of this study was to describe nursing 

students’ view on what they think they learned during their exchange abroad and how it will 

influence their role as nurses. Method: this study has a qualitative approach with a descriptive 

character. A systematic selection was made and five interviews were conducted with students 

that had been on internships in India. Subsequently, a qualitative content analysis with an 

inductive approach was implemented. Result: Three general categories: “Learning about 

profession”, “Learning about oneself” and “Learning about differences” and additional 

subcategories were created during the analysis process. The students had gotten an 

understanding of what nursing is and means for their work as a nurse. They also experienced a 

personal development in terms of growing in confidence and critical approach. The students 

became more open minded and humble to things that are different. They also experienced how 

important it is with cultural competence. Conclusions: Nursing students’ view is that these 

lessons will influence their role as a nurse; therefore it’s important that more students get the 

opportunity to participate in an international exchange. 
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1 INLEDNING  

Röda Korsets Högskola har sedan starten år 1867 haft en inriktning mot internationellt 

arbete. Utbildningens syfte var i början att utbilda sjuksköterskor att ta hand om sårade 

i krig och utvecklades senare till utbildning för arbete inom den offentliga sektorn. 

Inriktningen på det internationella arbetet har under högskolans verksamhetstid varit en 

del av högskolans profilering. Syftet med ett internationellt samarbete och en 

internationell inriktning på utbildningen och undervisningen är att ge studenter 

kunskaper om olika kulturer som finns nationellt och internationellt. Därför har Röda 

Korsets Högskola idag utbyte med bland annat Indien, Tanzania, Ghana, Thailand, 

Japan och flera länder i Europa (Röda Korsets Högskola, u.å.a).  

 

Vi har som sjuksköterskestudenter egna erfarenheter från verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU) i Indien och i Tanzania, där vi fick observera och delta i 

omvårdnaden kring patienter. Anledningen att vi ville göra denna studie grundar sig i 

att vi var intresserade av att få en ökad förståelse för vad studenter uppfattar att de lärt 

sig om omvårdnadsarbetet under ett utbyte utomlands.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Globaliserad värld  

Stier (2009) beskriver att människor lever i ett allt mer globaliserat samhället där 

teknologi, varor, utbildning, kunskap och ideologier delas över världen. Genom teknik 

som till exempel internet finns det möjlighet att kommunicera internationellt och att 

utbyta erfarenheter mellan kulturer utan att lämna hemorten. Detta gör att avståndet 

mellan människor som lever i olika delar av världen minskar. Vidare beskriver Stier att 

människor byter vistelseort i större utsträckning än tidigare, både permanent och för 

kortare perioder. Några av anledningarna är utbyten under studier, för arbete eller som 

turist. Detta betyder att människor från olika kulturer integrerar med varandra i större 

utsträckning än tidigare och över större avstånd. 

 

Även Sverige har blivit mer mångkulturellt och kravet på de interkulturella 

färdigheterna har ökat. För vårdpersonal är det av stor vikt att ha en kulturell kompetens 

för att kunna ge god vård till alla patienter, oavsett vilken kultur de kommer ifrån (Stier, 

2009). Det är viktigt att sjuksköterskor har en förståelse för olika kulturer och hur 

olikheterna påverkar människors syn på hälsan. Detta för att kunna bemöta människor 

utifrån deras individuella behov (Memmott, Coverstone, Heise, Williams, Maughan, 

Kohl & Palmer, 2010). 

 

2.2 Sjuksköterskors profession 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska har till syfte att klargöra vad som 

gäller för sjuksköterskors profession och yrkesutövning. Sjuksköterskors arbete 

innefattar flera områden och därför behövs en tydlighet i vad yrket innebär. 

Kompetensbeskrivningen är också en viktig del vid utformandet av kursplaner inom 

sjuksköterskeutbildningen. Den används för att säkerställa att utbildningen ger den 

kunskap som behövs för att ge patienterna en god och säker vård (Socialstyrelsen, 

2005).  

 

Kompetensbeskrivningen omfattar tre huvudområden. Det första området är 

omvårdnadens teori och praktik och täcker bland annat bemötande, undervisning, 

undersökningar, främjande av hälsa, förebyggande av ohälsa, säkerhet, kvalitet och 
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vårdmiljö. Ett annat område är forskning, utveckling och utbildning vilket innefattar 

både den professionella och den personliga utvecklingen. Det sista området är 

ledarskap vilket inbegriper arbetsledning samt samverkan i vårdkedjan (Socialstyrelsen, 

2005). Sjuksköterskors arbete ska genomsyras av ett etiskt förhållningssätt där god vård 

ska ges till alla oavsett kultur, nationalitet, trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, kön, 

handikapp eller social status. Det är också viktigt att sjuksköterskor arbetar utifrån de 

mänskliga rättigheterna till exempel rätten till liv och värdighet samt att alla ska 

behandlas med respekt (Svensk Sjuksköterskeförening, 2007). 

 

2.3 Sjuksköterskors omvårdnadsarbete  

Omvårdnad inkluderar många områden. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) 

beskriver omvårdnad som ett kunskaps- och forskningsområde men även som ett 

verksamhetsområde som leds av styrdokument och författningar. Författarna beskriver 

att historiskt sett har omvårdnaden utgått ifrån ett medicinskt synsätt då sjukvården förr 

var sjukdomsfokuserad. Idag har omvårdnaden fått ett mer humanistiskt synsätt då 

vården är till för att behandla hela människan. Birkler (2007) menar att omvårdnad är 

relationen mellan sjuksköterskor och patienter. Kommunikationen är därmed avgörande 

för att sjuksköterskor ska få förståelse för patienters upplevelse. Malmsten (2001) 

beskriver att den basala omvårdnaden är den vård som syftar till att ta hand om 

patienters kroppsliga funktioner.  

 

I denna studie inkluderar omvårdnad alla områden som finns beskrivet i 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005). 

Omvårdnad innefattar sjuksköterskors förmåga att tillvarata det friska hos patienter 

samt att tillgodose patienters omvårdnadsbehov både fysiska, psykiska och kulturella. 

Vidare omfattar omvårdnad att sjuksköterskor kan tillämpa kunskaper inom 

omvårdnad, medicin och rehabilitering, till exempel att hantera läkemedel på rätt sätt 

och att han eller hon kan observera, värdera och åtgärda förändringar i patienters 

tillstånd (Socialstyrelsen, 2005). Omvårdnad innebär även bemötande, information och 

undervisning och att sjuksköterskor bör ha förmåga att på ett respektfullt sätt 

kommunicera med patienter och närstående. Undersökningar och behandlingar 

inkluderas också i omvårdnad och innefattar att sjuksköterskor självständigt ska kunna 

utföra undersökningar, behandlingar och ordinationer samt att ifrågasätta oklara 
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instruktioner och att följa upp patienters tillstånd. Dessutom ingår att sjuksköterskor har 

förmåga att hantera medicintekniska produkter utifrån gällande föreskrifter och 

säkerhetsrutiner samt att arbeta utifrån hygienrutiner (Socialstyrelsen, 2005). 

Främjandet av hälsa och förebyggandet av ohälsa är en annan del av omvårdnaden och 

innefattar att kunna förebygga smittspridning, motverka komplikationer, att identifiera 

patienters förmåga till egenvård samt att undervisa och stödja patienter till en hälsosam 

livsstil. Vidare omfattar begreppet omvårdnad säkerhet och kvalitet och består av 

sjuksköterskors förmåga att hantera känslig information på ett respektfullt sätt och att 

värna om patienters rättigheter. Till sist innefattar omvårdnad sjuksköterskors förmåga 

att arbeta för en god vårdmiljö och att medverka i arbetet kring en god arbetsmiljö för 

personal (Socialstyrelsen, 2005). 

 

2.4 Kultur och omvårdnad 

Hälso- och sjukvården i olika länder samverkar i nätverk genom att till exempel dela 

med sig av medicinsk teknologi och forskning (Dedee & Stewart, 2003). Sverige blir 

även ett alltmer mångkulturellt land där allt fler möten inom vården sker mellan 

personer med olika kulturell bakgrund (Gebru & Willman, 2010). Sjuksköterskor hör 

därmed till en yrkesgrupp som behöver en fördjupad kunskap om olika kulturer och 

kulturella uttryck. Högre krav ställs på sjuksköterskors kulturella kompetens för att de 

ska klara av att utföra deras arbete (Stier, 2009). För att kunna möta människor från 

olika kulturer är det av stor vikt att förstå sin egen kultur (Olsson, 2007) samt 

värderingar och livsstil (Gebru & Willman, 2010). Det är också viktigt att 

sjukvårdspersonal känner till att det kan finnas en obalans i förhållandet mellan 

sjukvårdare och patient. Obalansen i förhållandet kan bli större med patienter från 

andra kulturer och som talar ett annat språk, då patienter kan känna sig osäkra inte bara 

på språket utan även på hur vården fungerar i Sverige (Hanssen, 2007).  

 

Levnadssätt och värderingar i olika kulturer stämmer i många avseenden överens med 

varandra, men i de fall de skiljer sig åt kan det vara till grund för att missförstånd 

uppstår. Detta kan förhindras med en fördjupad kunskap om olika kulturer (Gebru & 

Willman, 2010). Det är till exempel av vikt för sjuksköterskor att känna till olika 

kulturers ritualer och beteendemönster, för att undvika missförstånd och för att 

underlätta mötet med patienter från olika kulturer (Olsson, 2007). Exempel på 
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övergripande områden som kan vara bra för sjuksköterskor att känna till är hur olika 

kulturer ser på hälsa, hur smärta uttrycks, samt hur samhällssynen ser ut inom olika 

kulturer. Det icke-verbala språket skiljer sig också mellan kulturer, exempel är hur 

hälsningsprocessen går till samt hur ett samtal förs. Annat som skiljer olika kulturer åt 

är hur många som kommer och besöker sin släkting eller vän på sjukhuset (Olsson, 

2007). För att patienter ska kunna tillfriskna, känna välbefinnande och uppleva hälsa, 

krävs att patienter kan uppleva omvårdnaden som tillfredsställande. Därför måste 

omvårdnaden anpassas efter varje individ utifrån kulturella värderingar och livsstil 

(Gebru & Willman, 2010). Det som är avgörande för hur en relation utvecklas mellan 

personer med olika kulturell bakgrund är förmågan att hantera och att försöka förstå 

olikheter (Olsson, 2007). 

 

2.5 Tidigare forskning  

Flera studier har visat att ett internationellt utbyte hade positiv inverkan på studenters 

internationella perspektiv och globala förståelse (Dedee & Stewart, 2003; Smith & 

Curry, 2011; Zorn, 1996). Smith och Curry (2011) beskrev att sjuksköterskestudenter 

som genomförde verksamhetsförlagd utbildning i utland fått en ökad medvetenhet om 

andras kulturer men också en ökad insikt om deras egen kultur och dess värde. Green, 

Johansson, Rosser, Tengnah och Sergrott (2008)  visade också att den kulturella 

medvetenheten ökade om studenter gjorde VFU i utomlands. Författarna beskrev att 

studenter ändrade attityd gentemot personer som kommer från en annan kultur och att 

de visade större tolerans i dessa situationer. Studenterna i Greatrex-White (2008) studie 

har beskrivit negativa upplevelser i form av att de kände sig utanför och isolerade då de 

inte kunde språket eller förstått kulturen till fullo. Detta ledde till att studenterna fått 

förståelse för hur det är att komma till ett helt nytt land där det talades ett annat språk 

och med en annan kultur. Studenterna upplevde att de insett vilken betydelse deras eget 

land, kultur och utbildning har för dem.  

 

Flera studier har också visat att ett internationellt utbyte hade en stor inverkan på 

studenters personliga mognad, personliga beslutsfattande och personliga värderingar 

och tro. De visade också att ju längre utbytena var, desto större inverkan hade det på 

studenternas utveckling (Dedee & Stewart, 2003; Smith & Curry, 2011; Zorn, 1996). 

Smith och Curry (2011) menade att studenter som hade VFU utomlands förvärvade 
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flera personliga färdigheter i form av ökad självkänsla och kommunikationsfärdigheter. 

En annan studie av Green, Johansson, Rosser, Tengnah och Sergrott (2008) visade att 

studenter som deltog i utbytesprogram mellan länder fick ett ökat självförtroende och 

en ökad självkännedom. Inglis, Rolls och Kristy (1998) visade att 

sjuksköterskestudenter själva upplevde att de lärde sig mycket som var av betydelse 

både för dem själva och för deras utbildning. Dedee och Stewart (2003), Smith och 

Curry (2011) och Zorn (1996) visade i sina studier att ett internationellt utbyte även 

hade en positiv inverkan på sjuksköterskestudenters professionella utveckling. Dock 

hade utbytet inte samma inverkan på den professionella utvecklingen som på den 

personliga och kulturella utvecklingen. 

 

2.6 Teoretisk och praktisk kunskap 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) beskriver att den medicinska och tekniska 

utvecklingen går framåt. Det tillsammans med att åldersfördelningen av Sveriges 

befolkning förändras och fler människor blir äldre ställer nya krav på sjuksköterskor. 

Detta leder i sin tur till att sjuksköterskeutbildningen förändras. Författarna menar att 

syftet med utbildningen är att utbilda sjuksköterskor som är väl förberedda att arbeta 

med både dagens sjukvård och den sjukvård som förväntas i framtiden. Syftet är också 

att förbereda sjuksköterskor att arbeta både nationellt och internationellt. De nya kraven 

som ställs på sjuksköterskeutbildningen är till exempel att det ska vara ett nära 

samband mellan forskning och utbildning. Sjuksköterskestudenter ska utöver kunskap 

och färdigheter självständigt och kritiskt göra bedömningar, lösa problem och visa på 

förmåga till kunskapsutveckling (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Att arbeta som 

sjuksköterska kräver både teoretiska kunskaper och praktiskt kunnande. Teoretiska 

kunskaper är vad studenter lär sig på högskolan och målet med den teoretiska delen är 

att beskriva och förklara företeelser som sker i den kliniska verksamheten. Det 

praktiska kunnandet ska ses som ett komplement till det teoretiska. 

Sjuksköterskestudenter lär sig genom att observera sjuksköterskor i det kliniska arbetet 

för att sedan göra likadant själva (Birkler, 2007).  
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2.7  Omvårdnadsvetenskap enligt kursplanen 

Sjuksköterskestudenter på Röda Korsets Högskola ska under tre års utbildning få en 

gedigen kunskap vad gäller teorier, metoder och praxis inom omvårdnadsvetenskap. 

Sjuksköterskeprogrammet består av 180 högskolepoäng var av 105 av dessa poäng är 

inom ämnet omvårdnadsvetenskap. I de olika omvårdnadskurserna under utbildningen 

inhämtar studenterna kunskap från så väl teoretiska kurser som verksamhetsförlagd 

utbildning (Röda Korsets Högskola, 2008).  

 

Enligt kursplanen för omvårdnadsvetenskap förväntas sjuksköterskestudenter under sin 

utbildning få kunskaper och förståelse om omvårdnadsvetenskapliga idéer, aktuell 

forskning och utvecklingsarbete och att kunna se samband mellan vetenskap och 

beprövade erfarenheter. Studenter ska även visa kunskap om författningar, lagar och 

styrdokument samt ges möjlighet att utveckla kunskap i planering, ledning och 

samordning av omvårdnadsarbete (Röda Korsets Högskola, 2008). 

Sjuksköterskestudenter ska utveckla färdigheter och förmåga att tillämpa 

omvårdnadsprocessen tillsammans med patienter och närstående samt kunna identifiera 

och genomföra hälsofrämjande och förebyggande omvårdnadsarbete. 

Sjuksköterskestudenter ska under utbildningen kunna hantera läkemedel och 

medicintekniska produkter på ett adekvat sätt samt utveckla sitt kritiska tänkande för att 

kritiskt granska, bedöma och använda information som anses relevant. 

Sjuksköterskestudenter ska även visa en förmåga att kunna dokumentera åtgärder och 

behandlingsresultat (Röda Korsets Högskola, 2008). Slutligen ska 

sjuksköterskestudenter under sin utbildning utveckla en värderingsförmåga och ett 

förhållningssätt samt att ha förmåga att identifiera sina behov av fortsatt utveckling av 

sin kompetens. Däribland utveckla sin självkännedom och sin empatiska förmåga samt 

att utveckla ett professionellt förhållningssätt. Det är även av vikt att 

sjuksköterskestudenter utvecklar en förmåga till att se på människan med en helhetssyn 

samt att vara medveten om etiska aspekter utifrån Röda Korsets grundprinciper och syn 

på mänskliga rättigheter (Röda Korsets Högskola, 2008). 

 

2.8 Verksamhetsförlagd utbildning på Röda Korsets Högskola 

På Röda Korsets högskola består den verksamhetsförlagda utbildningen av cirka 40 

veckor verksamhetsförlagd utbildning, fördelade över områden inom grundläggande 
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omvårdnad, somatik, psykiatri, pediatrik, obstetrik- och gynekologi, akut- och 

operationssjukvård, primärvård, geriatrik samt ett valfritt område som studenter själv 

väljer. Under flera tillfällen har studenter möjlighet att delta i verksamhetsförlagd 

utbildning utomlands där syftet är att ge studenter möjlighet att ta del av olika kulturer. 

Bland annat har studenter möjlighet att under termin fyra delta i ett utbyte till ett 

sjukhus i sydöstra Indien, där studenter gör sin placering inom akut- och 

operationssjukvård under fyra veckor. Under termin fem finns det ett utbyte på fyra 

veckor då studenter gör en primärvårdsplacering i Tanzania eller Ghana. Under termin 

fem finns det även möjligheter att skriva sitt självständiga examensarbete utomlands 

eller söka stipendium för att vara utomlands en längre period. Länder som är aktuella 

för VFU är bland annat Tanzania, Ghana och Thailand. Under sista terminen finns det 

möjlighet att även göra ett längre utbyte inom Europa (Röda Korsets Högskola, u.å.b). 
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3 PROBLEMFORMULERING 

Globaliseringen gör att den kulturella kompetensen hos sjuksköterskor är viktig. Flera 

studier har visat att studenter som deltagit i ett internationellt utbyte under sin 

sjuksköterskeutbildning utvecklat en kulturell medvetenhet. Studierna visade också att 

studenter som deltagit på internationellt utbyte fick en personlig utveckling i form av 

ökad självkänsla och självinsikt samt personlig mognad. Ett fåtal studier visade på att 

studenter fick en professionell utveckling under VFU i utland. Studierna visade dock 

inte vad det är studenter lärt sig under ett internationellt utbyte som påverkar deras 

utveckling i rollen som blivande sjuksköterskor. Det är därför av intresse att undersöka 

vad studenter själva uppfattar att de lärt sig under sin VFU i ett land utanför Europa, 

som de tror kommer att ha betydelse för deras framtida omvårdnadsarbete. 

 

4 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskestudenters uppfattning om vad de lärt sig under 

VFU i utland som de tror har betydelse för deras framtida omvårdnadsarbete. 
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5 METOD 

5.1 Design 

Denna studie var en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Den kvalitativa 

forskningsmetoden och teoretiska perspektiv har legat till grund för arbetet med 

studien. Studie var deskriptiv och inriktad på att beskriva ett fenomen av intresse 

(Olsson & Sörensen, 2007).  

 

5.2 Urval 

Urvalet av informanter bestod av sjuksköterskestudenter i termin fyra, fem och sex på 

Röda Korsets Högskola. Gruppmejl med informationsbrev (se bilaga 1) om studien 

skickades till studenter i de tre terminerna och riktades till de studenter som varit på 

VFU i länder utanför Europa som Indien, Tanzania eller Ghana. Därefter fick de 

studenter som var intresserade av att delta i studien söka upp ansvariga för studien. 

Studenter i termin ett, två och tre exkluderas då dessa först i senare terminer får 

möjlighet till att göra verksamhetsförlagd utbildning utomlands. Totalt svarade nio 

studenter varav fem av dem hade varit i Indien, tre hade varit i Tanzania samt att en av 

dem hade varit i båda länderna under deras VFU. Ingen student som varit i Ghana på 

VFU svarade. Utifrån de studenter som besvarade mailet gjordes ett urval där de första 

som svarade på förfrågan om att delta blev intervjuade. Urvalet begränsades även till de 

som kunde ställa upp på intervju under kursvecka fyra av tio för att hålla tidsplanen för 

studien. När datainsamlingen skulle ske var det fem studenter som deltog. 

Informanterna var samtliga kvinnor mellan 20 och 30 år som gick i termin fyra, fem 

och sex. Samtliga studenter hade varit på ett sjukhus i Indien under en kurs inom 

omvårdnadsvetenskap.  

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Intervjuer är en datainsamlingsmetod som är lämplig när det handlar om kvalitativa 

studier (Dahlberg, 1997) och var den metod som användes i denna studie. Intervjuerna 

byggde på öppna frågor där informanterna utifrån sina egna uppfattningar fick beskriva 

vad de lärt sig, som de tror kommer ha betydelse för deras framtida omvårdnadsarbete. 

Då samtliga intervjuer skulle utgå ifrån samma frågor användes en intervjumall (se 



 

  11 

bilaga 2). Inför intervjuerna fanns det endast en fråga i intervjumallen (se fråga 1 i 

bilaga 2). Efter att ha genomfört intervjuerna lades de tre sista frågorna till i 

intervjumallen då dessa frågor ställdes under samtliga intervjuer. Intervjumallen 

pilottestades på två sjuksköterskestudenter innan genomförandet av datainsamlingen. 

Detta för att utvärdera om informanterna förstod den första frågan i intervjumallen. Till 

datainsamlingen fick informanterna den första frågan skriftligt på papper innan frågan 

ställdes. Detta för att det underlättade för informanterna att tolka frågan om de fick se 

den på papper och fundera en stund innan de svarade.  

 

 Intervjuerna genomfördes i grupprum på Röda Korsets Högskola under ett tillfälle per 

informant och tog cirka 30 minuter. Informanterna intervjuades enskilt och båda 

studieansvariga var med under fyra av fem intervjutillfällen, där en av dem hade den 

ledande rollen och ställde frågorna. Båda lyssnade aktivt på vad som berättades när 

informanterna öppet beskrev sina erfarenheter. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades därefter, vilket innebar att allt som sades under intervjuerna skrevs ut 

ordagrant. Transkriberingen skedde i direkt anslutning till intervjuerna. 

 

5.4 Dataanalys 

Syftet med att analysera insamlad forskningsdata är att organisera, strukturera samt få 

fram budskapet i det insamlade materialet. Bearbetning av materialet krävs för att 

utomstående ska kunna ta del av och använda den nyförvärvade kunskapen. 

Bearbetningen börjar med att materialet läses igenom som en helhet ett flertal gånger 

för att skapa en grunduppfattning (Polit & Beck, 2006). Analysen i denna studie 

genomfördes med kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman & Hällgren Graneheim 

(2008). Analysenhet utgör det material som ska analyseras, till exempel intervjuer. Ur 

analysenheten plockas domäner ut vilket är delar av texten som ger en grov struktur 

över områden som vidare ska studeras. Ur domänerna plockas sedan meningsenheter 

ut. Meningsenhet är ett stycke av text där innehållet svarar på syftet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008). Dessa kondenseras, vilket innebär att texten kortas ned 

men att innebörden i texten behålls. Det görs för att materialet ska bli mer överskådligt 

och lätt att hantera. Nästa steg är att den kondenserade texten får koder, vilket är en 

etikett som kortfattat beskriver innehållet i texten. Därefter ska koderna delas in i 

kategorier. Innehållet ska ha likheter inom kategorin och skillnader från innehållet i 
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andra kategorier. Under detta arbete är det också viktigt att en meningsbärande enhet 

inte kan sättas in i flera kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Analysen 

sista del är att sammanställa materialet, vilket innebär att en beskrivning av resultatet 

görs (Dahlberg, 1997). 

 

Det första steget i analysprocessen innebar att lyssna igenom intervjuerna och 

transkribera dessa ordagrant. Därefter lästes det insamlade materialet igenom som en 

helhet ett flertal gånger. När studieansvariga upplevde att de fått en helhetsbild och en 

uppfattning om materialets innehåll, riktades uppmärksamheten till likheter och 

skillnader. Tre domäner kunde plockas ut utifrån syftet och handlade om vad 

studenterna beskrev att de lärt sig om sjuksköterskans profession, om sig själva och om 

kulturella skillnader. Till en början plockades meningsenheterna enskilt ut av 

studieansvariga för att sedan tillsammans jämföra om de uppfattat texten likvärdigt. Vid 

de tillfällena då oenighet uppstod fördes en diskussion utifrån syftet och gemensamt 

bestämdes det hur meningsenheterna skulle delas in. Varje meningsenhet fick ett 

nummer för att sedan kondenseras. För att underlätta analysarbetet och lättare få en 

översikt över materialet användes en tabell i Word där all text lades in (se tabell 1). 

Koderna tillsammans med numret på meningsenheterna skrevs upp var och en på post-

it-lappar och delades in i olika kategorier utefter likheter i materialet. Eftersom 

innehållet i en kategori ska likna varandra och skilja sig från innehållet i andra 

kategorier samt att en meningsenhet inte ska kunna sättas in i flera kategorier skapades 

underkategorier. Underkategorierna gick mer specifikt in på djupet medan 

huvudkategorierna gav en helhetsbild (se figur 1.). Analysprocessen växlade mellan att 

se helheter och delar då en kontinuerlig jämförelse gjordes. Studieansvariga återgick till 

syftet med jämna mellanrum för att säkerställa att materialet svarade till det som 

undersöktes.   
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Tabell 1. Exempel ur arbetet med den kvalitativa innehållsanalysen. 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

...men framförallt 

så..så lärde jag mig 

hur viktigt det är med 

omvårdnad, för där 

existerar det ju inte 

riktigt .. tyckte jag.. 

omvårdnad... ME16 

Jag lärde mig hur 

viktigt det är med 

omvårdnad. 

Vikten av 

omvårdnad 

Omvårdnadens 

betydelse 

Lärdom om sin 

profession. 

...jag tar med mig en 

självsäkerhet, eller 

en ökad 

självsäkerhet kanske, 

inför sviktande vitala 

funktioner eller att 

kunna identifiera 

det.. ME 56 

Jag har fått en ökad 

självsäkerhet inför 

att identifiera 

sviktande vitala 

funktioner. 

Ökad självsäkerhet. Personlig mognad. Lärdom om sig själv 

...jag har väldig nytta 

av det, för efteråt 

blev jag väldigt 

ödmjuk till patienter 

och till att ehm.. vad 

ska jag säga.. till att.. 

ehm.. mer att... ME 

17 

Jag har blivit mer 

ödmjuk till patienter. 

Ödmjuk Egenskaper Lärdom om sig själv 

.. eh, ja, men just det 

att man, jag tror att 

jag mycket lättare 

kan relatera till andra 

som kommer och får 

vård som inte är 

uppväxta i sverige, 

ehm... ME 58 

Jag tror att jag lättare 

kan relatera till 

människor som 

vårdas i Sverige men 

som kommer från 

andra länder. 

Lättare kan relatera 

till människor från 

andra kulturer. 

Kulturskillnader Lärdom om olikheter 
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6 ETISKA ASPEKTER 

6.1 Etiska principer 

Det finns ett antal grundläggande etiska principer som togs i beaktan under studiens 

gång. Dessa är godhetsprincipen som handlar om att studien ska göra gott och att 

förhindra skada, autonomiprincipen som innebär att respektera informanternas 

autonomi och integritet samt rättviseprincipen som handlar om att alla människor ska 

behandlas lika (Olsson och Sörensen, 2007). Informanterna i denna studie deltog 

frivilligt och hade rätt att avbryta när som helst under studiens gång. Inga 

personuppgifter som kan kopplas till de studenter som deltog har redovisats i resultatet 

men fullständig anonymitet gick inte att uppnå då studieansvariga visste vilka 

informanterna var. Informanterna fick både muntlig och skriftlig information om 

studiens syfte och beskrivning av hur intervjuerna skulle gå till samt vad det skulle 

innebära för dem att medverka (se bilaga 3). När informanterna hade förstått 

informationen fick de ge samtycke till att ställa upp på en intervju (se bilaga 4). Innan 

arbetet påbörjades gjordes en etisk självgranskning av studien (se bilaga 5) som 

godkändes av examinatorn. 

 

6.2 Förförståelse 

Olsson och Sörensen (2007) menar att det är viktigt att vara medvetna om och redogöra 

för läsaren om vilken förförståelse som finns om ämnet sedan tidigare. Förförståelsen 

förändras hela tiden genom arbetets gång. Att från början tydliggöra förförståelsen 

underlättar även arbetet med tolkningen. Författarna menar också att redovisa 

förförståelsen i studien är ett kvalitetskrav och det är viktigt att beskriva personliga 

erfarenheter som varit av betydelse för analysen och tolkningen av projektet. Det är 

också viktigt att förförståelsen inte får påverka objektiviteten under datainsamling och 

analys av materialet (Olsson & Sörensen, 2007). Studieansvariga har egna erfarenheter 

ifrån VFU i Indien och i Tanzania, där de som studenter fick observera och delta i 

omvårdnaden kring patienterna. Därmed har de studieansvariga, som också intervjuade 

informanterna samt analyserade materialet, en egen uppfattning om vad de lärde sig 

under sin VFU i utland som de tror är av betydelse för deras framtida 

omvårdnadsarbete. Detta var viktigt att vara medveten om och ta hänsyn till under 

arbetet med datainsamlingen och analysen av materialet för att inte påverka resultatet.  
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7 RESULTAT 

Under arbetet med analysen skapades tre huvudkategorier fram som benämndes 

”Lärdom om sin profession”, ”Lärdom om sig själv” och ”Lärdom om olikheter”. 

Under varje kategori bildades ett antal underkategorier fram (se figur 1). Både 

kategorier och underkategorier presenteras skriftligt i löpande text tillsammans med 

citat från intervjuerna. Citaten följs av en bokstav som tilldelades intervjuerna för att 

visa att citaten kommer från olika intervjuer och att det var fler studenter som hade 

liknande upplevelser.  

 

 

 

 

Figur 1. Schematisk bild över kategorier och underkategorier som bildades. 

 

7.1  Lärdom om sin profession 

Under kategorin ”lärdom om sin profession” bildades fyra underkategorier. 

Underkategorierna benämns ”omvårdnadens betydelse”, ”omvårdnadsarbete”, 

”förhållningssätt” samt ”kompetens” och är beskrivna nedan. 
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7.1.1 Omvårdnadens betydelse 

Sjuksköterskestudenterna upplevde att de genom att se sådant som de upplevde som 

brister i omvårdnaden i Indien, insett och kommit till insikt med omvårdnadens 

betydelse och vad omvårdnad faktiskt innebär; 

 

”..där blev det väldigt tydligt, just att man såg bristen på omvårdnad, så det 

tror jag blev mer konkret vad omvårdnad innebär här..Så det var väl snarare 

brist på omvårdnad som gjorde att man insåg vad omvårdnad verkligen är här 

också. Det tycker jag kom fram tydligare…” (Informant B) 

 

”..jag tycker inte att det är lika bra omvårdnad i Indien generellt, vissa var ju 

helt fantastiska men generellt, och på många sätt blir ju omfattningen av 

omvårdnad eller det tydliggör omvårdnad i Sverige. Det kan jag plocka med 

mig...” (Informant C) 

 

”.. Under praktiken i Indien var vi tre stycken där, och vi pratade jätte mycket 

om betydelsen av omvårdnad och att ge omvårdnad. För att det pratas väldigt 

mycket om det under utbildningen i Sverige och det kanske inte var så himla 

konkret för någon av oss. Sedan så när vi gjorde praktiken i Indien så var det 

mycket bristen av omvårdnad i Indien som gjorde att vi förstod vikten av 

omvårdnad..” (Informant D) 

 

Sjuksköterskestudenterna har också fått en ny förståelse för hur omvårdnadsarbetet 

påverkar patienter; 

 

”..jag har framförallt lärt mig hur viktigt omvårdnadsarbetet är, för när jag var 

i Indien, så upplevde jag att det inte fanns så mycket omvårdnadsarbete där 

och att dom inte arbetade efter riktlinjer eller någonting, och att det kändes 

som att det påverkade patienterna väldigt mycket..” (Informant E) 

 

 Sjuksköterskestudenterna beskrev också att de har fått ett helhetsperspektiv på 

omvårdnaden och vikten av att se hela människan; 

 

”..det är svårt att ge konkreta exempel på omvårdnadssituationer  för jag 

tycker den största lärdomen är, liksom helhetsperspektiv är den största 

lärdomen tycker jag mer..” (Informant D) 

 

”..jag börjar se en helhet i den, att allting hänger ihop, just det här med att 

ansa leka lära, ja kropp själ ande, det har jag inte riktigt sett förut, men det är 

ju verkligen så..och jag ser vilken skillnad det gör i vården…” (Informant A) 
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Några av sjuksköterskestudenterna upplevde även att de fått perspektiv och distans 

till omvårdnaden i Sverige samt att de lärt sig uppskatta hur sjukvården är i Sverige; 

 

”..jag fick en distans och ett perspektiv på hur det är i Sverige och hur man 

kan jämföra det till andra länder, och hur bra Sverige egentligen är, och vad 

glad jag är att vi får lära oss omvårdnad och inte bara vård..” (Informant A) 

 

7.1.2 Omvårdnadsarbete 

Sjuksköterskestudenterna har fått större förståelse för olika delar i 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete och vad de har för betydelse för patienternas 

tillfrisknande. Sjuksköterskestudenterna tog bland annat upp att de fått en större 

förståelse för patienter och att alla har olika behov av omvårdnad; 

 

”.. att man får större förståelse för patienter, att folk vill ha det på olika 

sätt…att man faktiskt är medveten om att alla inte vill ha det på samma 

sätt…” (Informant D) 

 

Studenterna beskrev hur viktigt det är att finnas där för patienten och hela tiden 

förklara och informera patienten om till exempel behandling för att patienten ska 

känna sig trygg. De har också insett vikten av att underlätta kommunikationen mellan 

patienten och vårdare;  

 

”..men det är väl just det här att.. att finnas.. hur viktigt det är att finnas där 

liksom..” (Informant E) 

 

”..men med den erfarenheten som vi har är det uppenbart att det blir otryggt 

för patienten om man inte ger information..” (Informant D) 

 

”..och sen vikten av att förklara saker för patienterna, det gjorde man inte så 

jättemycket, upplevde jag, varför man gör saker och hur dom går till, att det är 

så himla viktigt..” (Informant C) 

 

Studenterna har fått kännedom om hur viktigt det är att låta patienten vara 

självbestämmande och autonom samt att involvera patienten och anhöriga i vården. 

De beskrev också att man som sjuksköterska måste behandla patienten med respekt 

och värdighet; 
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”..Få göra de valen och ändå känna sig lite självbestämmande och autonom i 

de små grejerna som är i vardagen tror jag är viktigt, det såg man ju inte 

riktigt i Indien..” (Informant B) 

 

7.1.3 Förhållningssätt 

Sjuksköterskestudenterna har fått bekräftelse på hur viktigt det är med lika vård för 

alla och vikten av gratis vård; 

 

”..min inställning till lika vård för alla, och gratis vård för alla har förstärkts..” 

(Informant C) 

 

7.1.4 Kompetens 

Sjuksköterskestudenterna upplever att de breddat sin kompetens som blivande 

sjuksköterskor genom att ha sett ett annat alternativ till sjukvård; 

 

”..se ett alternativ till sjukvård, även om det kanske inte är ett bra alternativ.. 

så känns det ändå som en väldigt stor erfarenhet att ha varit där, genom det 

tror jag att man breddar sin kompetens väldigt mycket..” (Informant E) 

 

Några av studenterna upplevde att de inte lärt sig något nytt inom det praktiska 

omvårdnadsarbetet; 

 

”..asså nä, jag vet inte om jag har något speciellt jag lärt mig där, som jag 

lärde mig rent omvårdnadsmässig.. eller de har inte samma system som vi har, 

de har ju inte samma system där att de ska lära sig genom att göra. Där är det 

mer iaktta, eller kanske ge lite mediciner, eller sätta på något dropp på en pvk, 

men det är inte så att de gör aktiva medicinska grejer..men jag tycker nog att 

det mesta jag såg där hade jag nog redan sett här hemma så det var nog inget 

speciellt nytt vad jag kan komma på..” (Informant B) 

 

 

7.2  Lärdom om sig själv 

Den andra huvudkategori som bildades var ”lärdom om sig själv”. Kategorin innehåller 

tre underkategorier som benämns ”personlig mognad”, ”egenskaper” och ”insikt”.  

 

7.2.1 Personlig mognad 

Studenterna beskrev att de genom att ha utmanat sig själva fått en ökad självsäkerhet, 

en personlig mognad och att de växte mycket under tiden i Indien. De beskrev även att 
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de fått ett mer kritiskt förhållningssätt genom att de börjat reflektera över saker som 

sker i vår omgivning; 

 

”..men jag tror att jag har fått se otroligt mycket mer och också på ett personligt 

plan växt. Att vara i en annan miljö, i en annan kultur och se saker som man 

inte har fått se här i Sverige på sjukhus, den erfarenheten kommer att göra mig 

till en bättre sjuksköterska..” (Informant C) 

 

”..Ja men jag tror jag har börjat tänka mer på varför vi egentligen gör saker, 

sedan kanske man kommer fram till att det är bra att vi gör som vi gör men då 

har man i alla fall börjat tänka och reflektera över det. Jag tror väl att det är det 

som man kommer ha med sig, och ha användning av. Ett större kritiskt 

förhållningssätt förhoppningsvis och reflektera mera..” (Informant D) 

 

”..jag och hon jag åkte med var på en vårdavdelning och det var en patient som 

blivit opererad och hamnade i någon slags chock..vi har ju aldrig någonsin sett 

nån människa i chock, vi hade ju bara läst hur det skulle se ut, men när vi stod 

där diskuterade vi med varandra och höll extra koll på honom. Vi kände oss 

väldigt maktlösa, det fanns inte så mycket vi kunde göra..men jag tar med mig 

en självsäkerhet, eller en ökad självsäkerhet kanske, inför att identifiera 

sviktande vitala funktioner..” (Informant C) 

 

7.2.2 Egenskaper 

Studenterna beskrev att de utvecklade egenskaper under sin tid i Indien. De upplevde 

att genom att de har sett andra delar av samhället är de mer öppna inför saker som är 

annorlunda. De beskrev också att de känner sig mer öppna mot patienter och öppna för 

att göra saker på olika sätt; 

 

”..bara för att man har gjort VFU utomlands i Indien, så betyder inte det att man 

har upplevt alla situationer annorlunda, men kanske får lite lättare att förhålla 

sig lite mer öppet till att saker kan vara annorlunda..” (Informant D) 

 

”..bara se saker från nyheter och sådär så går det ju ändå relativt lätt att skaka 

av sig, det sitter inte kvar på samma sätt som en riktig upplevelse, en 

upplevelse där man varit med rent fysiskt.. och det tror jag gör att man tänker 

lite mer, är lite mer öppen..” (Informant E) 

 

 

 

Sjuksköterskestudenterna beskrev också att de kände sig mer ödmjuka inför sin roll 

som sjuksköterska och i och med det blivit mer ödmjuka till patienter. Vidare beskrev 

studenterna hur de känner sig mer ödmjuka inför olikheter och till andra kulturer och 

har lättare för att anpassa sig till det; 
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”..jag tror att man blir mer ödmjuk inför sin yrkesroll, att allt inte är svart och 

vitt och att det finns olika sätt att se på saker. Det tycker jag nog är den 

viktigaste lärdomen.” (Informant D) 

 

”..jag har väldigt nytta av det, för efteråt blev jag väldigt ödmjuk till 

patienter..” (Informant A) 

 

Andra egenskaper som sjuksköterskestudenter beskrev är att de tror att de kommer bli 

bättre på omvårdnadsarbetet utifrån brister som de upplevde i Indien; 

 

”..men jag tycker att man såg ju verkligen brister på det mesta vad gäller 

omvårdnaden, om man jämför med Sverige. Jag tror jag kommer bli bättre på 

omvårdnadsarbetet här.” (Informant B) 

 

7.2.3 Insikt 

Utifrån brister i omvårdnaden som sjuksköterskestudenterna upplevde har de lärt sig 

hur de inte vill göra och att de inte ska göra sådant som de tycker är fel; 

 

”.. mycket handlar om hur jag inte vill göra än vad jag ska göra, så det var en 

lärorik praktik på det sättet. Det var det ju men jag fick ju inte träna riktigt på 

att vara sjuksköterska, som jag vill vara sjuksköterska..” (Informant A) 

 

 

7.3  Lärdom om olikheter 

Kategorin lärdom om olikheter innehåller fyra underkategorier. Benämningen på 

underkategorierna är ”olika kulturer”, ”olika tillvägagångssätt”, ”olika resurser” samt 

”olika perspektiv”. 

 

7.3.1 Olika kulturer 

Sjuksköterskestudenterna upplevde att de har sett kulturella skillnader i omvårdnaden 

och i levnadssättet mellan Indien och Sverige. Det har gjort att studenterna har blivit 

mer medvetna om att skillnader i kulturer existerar och de beskrev att de lättare kan 

relatera till människor som kommer från andra kulturer; 

 

”..en annan sak som jag också kan känna, är väl att det kan också vara svårt 

med olika kulturer. Ibland så kan man glömma bort det, att det kan vara svårt 

att mötas över kulturgränser. För att man kanske inte förstår varandra och att 
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som sagt det kan vara svårt. Oavsett om man är kvar i Sverige eller vill jobba 

utomlands, så är det kanske inte alltid så lätt som man kan tänka. Det kan också 

vara nyttigt att ta med sig och tänka på det kanske..” (Informant D) 

 

”..att vara i en utsatt miljö där det främlingskap som man själv utgjorde gör att 

man kanske förstår andra som känner sig utanför i sitt eget kontext..jag tror att 

jag mycket lättare kan relatera till andra som kommer och får vård som inte är 

uppväxta i Sverige..” (Informant C) 

 

7.3.2 Olika tillvägagångssätt 

Sjuksköterskestudenterna uppfattade att de lärde sig att det finns flera sätt att göra saker 

på, att det inte bara finns ett rätt sätt och att de fått ett nytt perspektiv på hur saker görs. 

Studenterna beskrev också att de i omvårdnadssituationer sett alternativa 

tillvägagångssätt till att bedriva vård och omvårdnad; 

 

”..att det finns ju inte bara ett rätt sätt utan jag tycker att de skötte grejer på 

andra sätt som funkade minst lika bra som här, fast dom gör på andra sätt..” 

(Informant B)  

 

”..i omvårdnadssituationer tycker jag att man lär sig mycket alternativa sätt. 

Att vi kanske gör på ett visst sätt men det behöver inte betyda att det är det 

bästa eller att det är det som är rätt eller att det inte finns något alternativ..” 

(Informant D) 

 

7.3.3 Olika resurser 

Sjuksköterskestudenterna beskrev hur de sett att tillgången till resurser styr hur bra 

omvårdnad sjuksköterskan kan ge. Studenterna beskrev även att de har sett att med 

ganska enkla medel kan åstadkomma mycket och att det inte alltid är nödvändigt med 

dyra undersökningar. De beskrev att det därför är viktigt att sjuksköterskor lär sig att 

prioritera vad som ska göras och vad som inte ska göras; 

 

”..i fattiga länder måste man prioritera mer. Vilket kan vara jobbigt, men det är 

också jätteviktigt att lära sig, kan jag tycka. I Sverige kanske vi inte behöver 

prioritera lika mycket och det funkar så länge vi har resurserna men ibland 

måste man ju lära sig att prioritera..” (Informant D)  

 

”..dom sövde en patient med en femurfraktur i ett och halvt dygn, för att dom 

inte hade möjlighet att operera honom, och det känns ju helt vansinnigt att 

man gör så, samtidigt så känns det som att om resurserna inte hade funnits här 

i Sverige hade man ju varit tvungen att göra så här också, så egentligen är det 

inte så jättekonstigt..” (Informant C) 

 



 

22 

7.3.4 Olika perspektiv 

Sjuksköterskestudenterna upplevde att de efter sin VFU i Indien fått ett nytt perspektiv 

på sin roll som blivande sjuksköterska. De upplevde också att de fått ett perspektiv på 

varför saker görs som de gör, då de upplevde att det var annorlunda metoder och 

tillvägagångssätt i Indien än i Sverige. Genom att jämföra de olika länderna såg 

studenterna vården och sjuksköterskans roll genom ett nytt perspektiv; 

 

”..jag tycker att man får väldigt bra perspektiv när man gör VFU utland, på sin 

roll i Sverige och varför man gör saker i Sverige och varför man kanske inte gör 

saker i Sverige. För att det ställs i relation när man ser något annorlunda, så det 

blir kanske lättare att se, det normala..” (Informant D) 
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Kvalitativa studier utgår från att se den enskilde individens verklighet utifrån hur de 

upplever den. Den kvalitativa traditionen har därför som utgångspunkt att ta del av 

andras världar genom att de får berätta om den (Olsson & Sörensen, 2007). Eftersom 

syftet med studien var att beskriva sjuksköterskestudenters uppfattning om vad de lärt 

sig under VFU i Indien, ansågs den kvalitativa metoden vara bäst lämpad för denna 

studie.  

 

Stategin för urvalet av informanter är av betydelse då giltighet ska bedömas (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2008). Urvalet styrs av vilka informanter som ger bäst 

information som svarar mot syftet. Det är därför av vikt att författare till en studie har 

en strategi för hur de ska få störst förståelse för fenomenet som studeras (Polit & Beck, 

2006). Inledningsvis var syftet att intervjua studenter som varit på VFU i länder utanför 

Europa som Indien, Tanzania eller Ghana. Detta då studieansvariga under deras VFU i 

utland upplevde att sjukvården skiljer sig mycket ifrån Sverige i dessa länder. Då de 

studenter som deltog i studien endast hade varit i Indien, ändrades urvalet. Det fenomen 

som studerats handlade därmed om vad sjuksköterskestudenter uppfattade att de lärt sig 

under sin VFU i Indien. Eftersom alla studenter på Röda Korsets Högskola inte får 

möjlighet att åka utomlands på VFU hade inte ett slumpmässigt urval av alla studenter 

på högskolan kunnat göras.  

 

Studien hade inledningsvis ingen begränsning till hur stort urvalet skulle vara. Polit och 

Beck (2006) menar att inom den kvalitativa traditionen styrs storleken på urvalet av 

behovet av information och det beskrivs som mättad data. Det innebär att när 

studieansvariga anser att de har tillräckligt med information för att beskriva det valda 

fenomenet räcker det med data. Vidare menar Polit och Beck (2006) att om 

informanterna reflekterar över och effektivt berättar om det valda fenomenet kan 

mättnad nås med relativt få deltagare. I denna studie ansågs det efter fem intervjuer 

började datamaterialet bli mättat då inget nytt framkom under intervjuerna. Detta 

tillsammans med tidsbegränsningen gjorde att datainsamlingen avslutades. Om 

datainsamlingen hade fortsatt under en längre tid hade studenter som varit i andra 

länder som Tanzania eller Ghana kunnat intervjuas och det skulle eventuellt ha kunna 
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påverkat resultatet. Detta genom att de studenterna som varit i andra länder än Indien 

kan ha haft en annan uppfattning om vad de lärt sig än vad de som varit i Indien. 

 

Innan intervjuerna genomfördes var syfte och problemformulering tydligt och väl 

specificerat, detta för att kunna få ett bra underlag till resultatet (Olsson & Sörensen, 

2007). Personliga intervjuer valdes då det anses vara en av de bästa metoderna för att 

samla in data. Detta då kvalitén på informationen är högre jämfört med andra metoder, 

eftersom informanterna kan bes att utveckla svaren på en gång (Polit & Beck, 2006). 

Det hade varit svårare att be informanterna att utveckla svaren om till exempel 

skriftliga enkäter hade använts, eftersom studieansvariga först vid genomläsningen av 

materialet upptäckt om svaren kunde ha vidareutvecklats av informanterna. Vidare 

menar Polit och Beck (2006) att om informanten utvecklar svaren är det möjligt att få 

fram mycket information, vilket är en styrka vid användandet av intervjuer. En annan 

styrka är att intervjuaren på en gång kan se om informanten har missförstått frågan 

(Polit & Beck, 2006). Genom intervjuer riktas uppmärksamheten mot ett fenomen av 

intresse och det finns möjlighet att gå in på djupet istället för att intressera sig för till 

exempel allmänt tyckande och ytliga uppfattningar (Dahlberg, 1997). Nackdelen med 

de kvalitativa datainsamlingsmetoderna är att de är tidskrävande (Olsson & Sörensen, 

2007). Därför upprättades en tidsplan inför genomförandet av studien som följdes 

under studiens gång. 

 

Det var viktigt att under intervjun inte ta något för givet, utan be informanterna att 

berätta mer, utveckla, förklara eller exemplifiera vad de upplevt att de lärt sig 

(Dahlberg, 1997). På grund av förförståelsen var detta viktigt, för att studieansvariga 

inte skulle tro att de förstod vad informanten menade utifrån deras egna upplevelser. 

Dahlberg (1997) menar att det är lätt för en orutinerad intervjuare att förlora 

koncentrationen under intervjun och börja fundera över sina frågeställningar. Det var 

första gången studieansvariga genomförde intervjuer av det här slaget och att använda 

sig av en intervjumall var av betydelse för att intervjuerna skulle utgå ifrån samma 

frågor. Dock var det nödvändigt att under intervjun noga fundera över hur följdfrågorna 

skulle formuleras för att förförståelsen inte skulle påverka hur frågorna ställdes. Ju fler 

intervjuer som genomfördes desto lättare blev det att bortse från förförståelsen och 

fokusera på vad informanterna berättade.  
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Då båda studieansvariga deltog under intervjuerna fanns en risk att resultatet kan ha 

påverkats. Informanterna kan ha känt sig obekväma på grund av att det var två som 

deltog under intervjun. Detta försökte förhindras genom att skapa en bekväm och 

ostörd miljö. Enligt Josephson (2008) kan det vara en fördel att ha ett bord emellan för 

att inte sitta för nära varandra samt att den som blir intervjuad sitter närmast dörren för 

att inte känna sig instängd. Det är också en fördel att den som lyssnar visar fokus och 

intresse för den som berättar samt att informanter får prata till punkt och inte bli 

avbrutna. Josephson (2008) menar också att det kan vara bra att inleda samtalet med att 

småprata för att få informanten att känna sig bekväm. Dessa åtgärder vidtogs under 

intervjuerna för att skapa en trivsam miljö.  

 

Då informanterna själva var studenter vid intervjutillfället och har skrivit, skriver eller 

ska skriva sitt självständiga examensarbete kan de ha känt att de var tvungna att 

prestera och svara utförligt för att det insamlade materialet skulle bli bra. Detta kan ha 

lett till att de sagt saker de trodde att studieansvariga ville höra dem säga. Dahlberg 

(1997) menar att informanter kan påverkas då rollerna mellan informant och intervjuare 

är ojämlikt och sker på olika villkor, eftersom intervjuaren är den som bestämmer 

förutsättningarna för intervjun. Intervjuaren bestämmer till exempel var och när 

intervjun ska hållas. Josephson (2008) menar att under intervjuer förväntas det att 

informanter ska delge sina upplevelser medan den som intervjuar inte berättar om sina 

egna upplevelser, detta påverkar också att relationen mellan informant och intervjuare 

blir ojämlik.  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen används för att tolka texter, fokus ligger på att 

identifiera skillnader och likheter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Då 

intervjuerna skrevs ut i text och skulle analyseras som en helhet var det den bäst 

lämpade metoden att använda. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att när 

tolkningen av texterna görs är det av betydelse att vara medveten om i vilket 

sammanhang studien genomförs. För att tolka texter krävs därför kunskap om i vilket 

sammanhang datainsamlingen och dataanalys har skett. För att ha samma 

förutsättningar inför analysarbetet medverkade båda studieansvariga vid intervjuerna. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) beskriver att för att få ett trovärdigt resultat 

kan konsensusförfarande användas, vilket innebär att genom reflektion och diskussion 
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försöka uppnå konsensus i tolkningen av texterna. Studieansvariga valde därför att 

genomföra analysarbetet tillsammans. 

 

Förförståelsen kan ha påverkat resultatet genom att egna upplevelser vävdes in i hur 

resultatet tolkades under analysen. För att förförståelsen inte skulle påverka resultatet 

återgick studieansvariga under hela analysprocessen till syftet, för att säkerställa att 

resultatet svarade till det som undersöktes. En annan åtgärd som vidtogs för att 

förförståelse inte skulle påverka resultatet var att under analysen försöka hålla sig så 

nära den ursprungliga texten som möjligt. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 

menar att genom att hålla sig nära den ursprungliga texten ges en beskrivning av 

innehållet. En risk är dock att helheten går förlorad.  

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att inom den kvalitativa traditionen 

används begreppen giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet när trovärdigheten 

diskuteras. Giltighet kan bedömas genom att urval, datainsamlingsmetod och 

dataanalys beskrivs noggrant. Resultatet presenterades med citat ifrån intervjuerna för 

att läsaren ska ha möjlighet att självständigt bedöma giltigheten. Vidare menar 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) att inom den kvalitativa traditionen är det 

läsaren som även bedömer i vilken utsträckning som resultatet går att överföra till det 

kliniska arbetet, då det är läsaren som väljer att applicera resultatet i praktiken. För att 

underlätta bedömningen av överförbarheten, är det viktigt att utöver det ovan beskrivna 

noggrant redogöra för vad som kan ha påverkat resultatet. Genom att genomföra 

analysarbetet tillsammans ökar även tillförlitligheten på studien (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Studieansvariga har försökt att utförligt beskriva och använda sig av 

samtliga ovan beskrivna delar för att öka studiens trovärdighet. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Betydelse för framtida omvårdnadsarbete 

Studies syfte var att beskriva vad sjuksköterskestudenter uppfattar att de lärt sig under 

sin VFU i utland som kommer ha betydelse för deras framtida omvårdnadsarbete. 

Lärdom om sin profession, lärdom om sig själv, lärdom om olikheter är tre kategorier 

som studenter i denna studie tror kommer ha betydelse för deras framtida 

omvårdnadsarbete. Flera studier har visat att sjuksköterskestudenter som deltagit i VFU 
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utomlands upplevde en utveckling av sin kulturella kompetens, personliga utveckling 

samt professionella utveckling (Dedee & Stewart, 2003; Zorn, 1996; Smith & Curry, 

2011). En annan studie har visat att studenter som deltagit i VFU i utlandet får en ökad 

förståelse för andra kulturer och människor, en ökad förståelse för att hälsoproblem ser 

annorlunda ut över världen samt att studenter utvecklade en kulturell kompetens. 

Studien har även visat att ett internationellt utbyte bidrog till en personlig och 

professionell mognad (Clark Callister och Harmer Cox, 2006).  

 

För att kunna arbeta som sjuksköterska behövs teoretiska och praktiska kunskaper för 

att klara av de uppgifter som ingår i sjuksköterskans profession (Birkler, 2007). 

Arbetsuppgifterna finns beskrivna i kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005). Levine (2009) menar att det är av vikt att 

studenter får öva på detta under sin utbildning för att bli trygga i sin yrkesroll. Vidare 

menar författaren att det är av vikt att sjuksköterskestudenter känner att de får en 

personlig mognad och förståelse för vem de är som person. Detta är av betydelse för 

deras framtida roll som sjuksköterska och vad de tar med sig in i yrkesrollen. Det är 

även av vikt att sjuksköterskestudenter har en förståelse för sin egen kultur, sina 

värderingar, sina positiva och negativa sidor för att kunna bemöta patienter på ett 

tillfredställande sätt (Levine, 2009). Studenter i en annan studie upplevde att deras 

internationella erfarenheter hade stor inverkan på deras personliga utveckling och 

hjälpte dem i övergången från studenter till kvalificerade sjuksköterskor (Lee, 2004). 

För att kunna bemöta personer utifrån vilka de är, är det viktigt att ha förståelse för en 

persons individuella behov (Birkler, 2007). Att förhålla sig öppet och ödmjukt inför det 

som är annorlunda som flera studenter i den här studien beskrev att de lärt sig, är en 

fördel i deras framtida arbete med att bemöta människor, både inom den egna kulturen 

och med andra kulturer. 

 

8.2.2 Att lära sig genom reflektion 

I kursplanen för omvårdnadsvetenskap står beskrivet att sjuksköterskestudenter ska lära 

sig hantera sjukvårdstekniska moment och medverka vid undersökningar och 

behandlingar (Röda Korsets Högskola, 2008). Flera sjuksköterskestudenter som 

medverkade i denna studie beskrev att de inte lärt sig några nya praktiska moment och 

att de inte fått öva på sjuksköterskans praktiska kunskaper. Birkler (2007) menar att 

sjuksköterskestudenter lär sig genom att observera sjuksköterskor i det kliniska arbetet 
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för att sedan göra likadant själva. Flera studenter i denna studie beskrev att de mest 

observerade och inte övade handgripligen. Där igenom kan de möjligen ha känt att de 

lärt sig mindre i och med att de inte fick öva självständigt. Hade studenterna utfört fler 

praktiska moment hade de eventuellt lärt sig mer praktiskt och på så sätt kunnat 

applicera det i sitt framtida omvårdnadsarbete.  

 

Hunt och Swiggum (2007) visade i sin studie att studenter uppskattade att få en paus i 

det kliniska arbetet för att ha möjlighet reflektera över vad som hänt samt vad de sett 

och hört. Phillips och Soltis (2009) menar att lärande sker i en social miljö i samspel 

med andra. Ett inlärningssätt kan då vara att diskutera situationer som studenter 

observerat eller varit delaktig i, menar författarna. Studenter i denna studie beskrev att 

de reflekterade och diskuterade hur de skulle agerat i de olika situationerna de ställdes 

inför. Genom att reflektera över vad de upplevde som rätt och fel har de också insett 

vad omvårdnad betyder för dem, vad omvårdnad är och hur viktigt det är för patienten. 

Det gjorde att studenterna fick ett ökat självförtroende då de insåg att de kunde mer än 

vad de trodde. Det kan vara bra att studenter själva reflekterar över vad som är rätt och 

fel och vad de skulle ha gjort i olika situationer för att utvecklas, för att känna sig mer 

självständiga och trygga i sitt framtida omvårdnadsarbete. Lee (2004) beskrev i sin 

studie att det är nödvändigt att uppmana studenter till att bli mer självständiga och 

minska deras tillit till att sjuksköterskorna på avdelningen ska lösa problemen. 

 

Etiken är en viktig del i sjuksköterskans arbete och studenter ska visa en empatisk 

förmåga och ett etiskt förhållningssätt när det gäller bemötande av patienter, anhöriga 

och inför människors lika värde (Röda Korsets Högskola, 2008). 

Sjuksköterskestudenterna har utifrån vad de upplevde som brister i att bemöta 

människor på ett värdigt sätt, lärt sig hur viktigt det är med lika vård för alla och att se 

hela människan. Det studenterna i denna studie såg som brister kan bero på att Indien 

och Sverige skiljer sig åt i kultur, levnadssätt och sätt att se på människor. Det indiska 

kastsystemet har tidigare byggt på att en människa föds in i ett kast och beroende på 

vilken ställning kasten har styr det till exempel rättigheter och skyldigheter. Det är idag 

enligt lag förbjudet att diskriminera på grund av kast men det kan fortfarande påverka 

synen på människor (Kastväsen, 2009). Studieansvariga tror därför att Indiens 

kastsystem kan påverka synen på människors lika värde och indier kanske inte 
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upplevde bemötandet i sjukvården på samma sätt som studenter från Sverige upplevde 

den.  

 

8.2.3 Att vara en del av en annan kultur 

I Green, Johansson, Rosser, Tengnah och Sergrott (2008) studie framkom att 

sjuksköterskestudenter genom att ha deltagit i internationella utbytesprogram fick ett 

ökat självförtroende och en ökad självkännedom. Liknande upplevelser beskrev 

studenterna i denna studie. De beskrev att de har fått ökad självsäkerhet, ett mer kritiskt 

förhållningssätt och att de upplevde att de växte mycket som personer. Den personliga 

mognaden kopplas till att studenterna upplevde att det var en påfrestande miljö på 

sjukhuset och att det var utmanande att komma till ett främmande land, där de talade ett 

annat språk och hade en annan kultur. Studenter i Ruddock och Turners (2007) studie 

beskrev att de till en början var väldigt osäkra när de kom till en ny kultur men att de 

anpassade sig allt eftersom tiden gick. Anpassningen var lättare att göra för de 

studenter som inte åkte ensamma utan kände stöd ifrån andra som var i samma 

situation. Att studenterna i Ruddock och Turners (2007) studie kände stöd ifrån 

varandra var viktigt under det kliniska arbetet då de försökte anpassa sig till det nya 

sjukvårdssystemet. För att kunna hantera olika intryck och påfrestande situationer 

menar Langius-Eklöf (2008) att copingstrategier kan användas. Studenterna i denna 

studie deltog inte ensamma utan var två eller tre personer och hade möjlighet att 

diskutera med varandra för att lättare hantera och acceptera situationen. Att diskutera 

med varandra och att acceptera situationen kan ha varit en copingstrategi som 

studenterna använde och gjorde att de utvecklades på ett personligt plan. 

 

När det gäller olikheter har sjuksköterskestudenter i denna studie insett att det finns fler 

än ett sätt att göra saker på. Det är en viktig lärdom för att lättare kunna förhålla sig mer 

kritiskt och ifrågasätta vilket som är det bästa sättet och vad som är bäst för patienten. I 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står det beskrivet att 

sjuksköterskan ska ha förmåga att kritiskt reflektera över rutiner och metoder som 

används (Socialstyrelsen, 2005). Det är därför av vikt att veta att det finns fler sätt att 

göra en sak på och att det finns fler sätt som är rätt. Lee (2004) beskrev i sin studie att 

den internationella erfarenheten bidrog till en djupare förståelse för dilemman som 

sjuksköterskor kan ställas inför. Denna förståelse hade ett samband till att kritiskt 

analysera vilka metoder och tillvägagångssätt som sjuksköterskor kan välja. En student 
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i studien beskrev att hon blivit mer kritisk till hur hon gör saker genom att ha varit en 

del av en annan kultur där de använder andra metoder (Lee, 2004). Studenter i denna 

studie har också insett vikten av att kunna prioritera utifrån tillgången på resurser. De 

beskrev att vården styrs av tillgången på resurser och att med enkla medel kan 

vårdpersonalen i Indien göra mycket. Att kunna reflektera och prioritera över om till 

exempel en dyr undersökning är nödvändig kan vara en nyttig lärdom att ta med sig till 

Sverige. 

 

Syftet med att ge studenter möjlighet att delta i VFU utomlands är att ge studenterna 

kunskaper om olika kulturer som finns i Sverige och i världen (Röda Korsets Högskola, 

u.å.a). Fennell (2009) visade i sin studie att studenter som gör VFU utomlands fick en 

annan syn på världen genom en större förståelse för hur olika länder och kulturer skiljer 

sig åt. Sjuksköterskestudenterna i denna studie har genom att ha upplevt och sett det 

som är annorlunda blivit mer ödmjuka och öppna inför saker som är på ett annat sätt än 

vad de är vana vid. De upplevde också att de har utvecklat en kulturell medvetenhet 

genom att ha sett skillnader i kulturers sätt att leva, uttrycka smärta och röra vid 

varandra. Gebru och Willman (2010) skriver att Sverige är mångkulturellt och 

vårdpersonal dagligen kommer möta människor från andra kulturer och med annan 

kulturell bakgrund. Stier (2009) menar att det är viktigt att som vårdpersonal ha en 

kulturell kompetens. Enligt Greatrex-White (2008) får människor lättast en kulturell 

kompetens genom att leva i främmande länder och genom att människor får interagera 

med invånare i landet de är i. Enligt Tabi och Mukherjee (2003) bidrar utlandsstudier 

också till att studenter breddar sin egen värld, tänjer sina gränser och att de får uppleva 

och läsa sådant som de annars bara läser i kurslitteratur. Därför är det av intresse att fler 

studenter får möjlighet att åka på VFU i utlandet. Sjuksköterskestudenterna i denna 

studie beskrev att de var glada och tacksamma för att de fick möjligheten att delta i 

VFU i Indien. De har fått erfarenheter som de inte hade fått om de hade varit kvar i 

Sverige. 

 

8.3 Slutsats 

Studenterna har genom att se det som upplevdes som brister fått en förståelse för vad 

omvårdnad är och betyder för dem. De upplevde också en personlig utveckling i form 

av ökad självsäkerhet, ett mer kritiskt förhållningssätt samt att de blivit mer öppna och 



 

  31 

ödmjuka inför det som är annorlunda. De har också insett hur viktigt det är med den 

kulturella kompetensen och de känner att de har fått större förståelse för människor som 

kommer från andra kulturer. Lärdomar som kan vara av betydelse för 

sjuksköterskestudenternas framtida omvårdnadsarbete, varför det är viktigt att fler 

studenter får möjlighet att göra VFU utomlands. 

 

8.4 Klinisk betydelse 

Studiens resultat visade att studenter som deltagit i VFU till Indien upplevde att de fick 

en större förståelse för vad omvårdnad är och hur viktigt det är att sjuksköterskor utför 

omvårdnad för patientens välmående. På så sätt utvecklar sjuksköterskestudenter ett 

kritiskt förhållningssätt och lär sig reflektera över vilket som är det bästa sättet för 

patientens tillfrisknande. Resultatet ger också kunskap i hur sjuksköterskestudenter kan 

utveckla en kulturell kompetens vilket är viktigt i det kliniska arbetet. 

 

8.1 Förslag på vidare studier 

Förslag på vidare utveckling är att se om resultatet blir annorlunda om studien utförs 

med studenter som varit i andra länder än Indien. Både att inkludera flera länder i 

liknande studier samt att göra en studie där en jämförelse mellan länder sker, till 

exempel med länder där sjukvården är mer lik den svenska sjukvården.   
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BILAGA 1 – BREV TILL STUDENTER 

    2011-04-15 

Hej! 

 

Vi, Sofia Gülich och Marie Vidhall är sjuksköterskestudenter som går i termin fem på 

Röda Korsets Högskola. För tillfället håller vi på med vår kandidatuppsats omfattande 

15 högskolepoäng. Området vi studerar handlar om sjuksköterskestudenters uppfattning 

om vad de lärt sig inom ämnet omvårdnad under VFU i utland. 

Vi söker nu dig som är sjuksköterskestudent på grundnivå och har varit på VFU på ett 

sjukhus i Indien, Tanzania eller Ghana. Är du intresserad av att bidra med dina 

upplevelser kommer detta att innebära en intervju på högst 30 minuter. Intervjun 

kommer att dokumenteras genom ljudinspelning och bestå av öppna frågor. All 

information kommer att bearbetas och redovisas konfidentiellt, vilket innebär att inga 

uppgifter som redovisas kommer att kunna kopplas till enskild person. Deltagandet 

bygger på frivillighet och du kan när som helst avbryta ditt medverkande utan att ange 

varför.  

 

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar, och om du är intresserad av att 

delta. 

 

Vänliga Hälsningar 

Sofia Gülich & Marie Vidhall 

Soguvk09@rkh.se; mavivk09@rkh.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Soguvk09@rkh.se
mailto:mavivk09@rkh.se
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BILAGA 2 – INTERVJUMALL 

 

1. Beskriv vad du lärt dig under din VFU i utland som du tror kommer ha 

betydelse för ditt framtida omvårdnadsarbete? 

 

2. Har du exempel på omvårdnadssituationer där du tycker att du lärt dig något? 

 

3. Vad tycker du att du har lärt dig utifrån det? 

 

4. Hur påverkar det din roll som blivande sjuksköterska? 

 

Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och kommer att utgå ifrån ett antal grundfrågor 

Utöver de kommer examensarbetets författare kunna be informanterna att utveckla 

eller att beskriva mer. 
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BILAGA 3 - DELTAGARINFORMATION 

 

 
 

2011-04-15 

Deltagarinformation  
 
Förfrågan om medverkan i undersökning 

 

Vi, Sofia Gülich och Marie Vidhall studerar vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. 

I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete (Kandidatuppsats) inom 

huvudämnet omvårdnadsvetenskap i form av en uppsats på 15 högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminär titel på studien är: Betydelsen av att göra VFU i Indien. 

 
Området vi önskar studera är: Beskriva sjuksköterskestudenters uppfattning om vad de 

lärt sig under VFU i Indien som de tror har betydelse för deras framtida 

omvårdnadsarbete. 

Studien är godkänd av Röda Korsets Högskolas granskningsnämnd för empiriska 

studentarbeten. 
 

Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en intervjuundersökning angående: Vad du har 

lärt dig under din VFU i Indien som du tror har betydelse för ditt framtida 

omvårdnadsarbete. 

Intervjun tar cirka 30 minuter att genomföra vid ett tillfälle. Dina svar kommer att 

behandlas anonymt och konfidentiellt och redovisas i en form där inga enskilda 

deltagares svar kan identifieras. Intervjun kommer att dokumenteras genom 

ljudinspelning och sedan transkriberas. Allt material kommer att förvars på säker plats. 

 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt 

deltagande. 

 

Resultaten i denna undersökning kan ge ökad förståelse för vilken betydelse det har för 

studenter som gör verksamhetsförlagd utbildning i utland. 

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig 

till:  

 

Studentens signatur  Studentens signatur 

Namnförtydligande: Sofia Gülich Namnförtydligande: Marie Vidhall 

Mail-adress: soguvk09@rkh.se Mail-adress: mavivk09@rkh.se  

 

 

Handledares signatur 

Namnförtydligande: Lotta Lundberg 

Mail-adress: lunl@rkh.se  

Röda Korsets Högskola, Box 55 676, 102 15 Stockholm, Tel. 08 58751600 

mailto:soguvk09@rkh.se
mailto:mavivk09@rkh.se
mailto:lunl@rkh.se
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BILAGA 4 – INFORMERAT SAMTYCKE 

 2011-04-15 

 

Informerat samtycke  
 

Jag har fått skriftlig och muntlig information om studiens syfte, upplägg och vad det 

innebär för mig att delta.  

Jag är införstådd med att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att behöva 

ange anledning. 

Jag är också införstådd i att mina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och att 

inga uppgifter som kan kopplas till mig kommer att redovisas i resultatet. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Datum, ort 

 

_________________________________ 

Underskrift 

 

_________________________________ 

Namnförtydligande 
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BILAGA 5 – ETIKANSÖKAN 

 

Etisk självgranskning av studentprojekt vid Röda Korsets Högskola 

Diskussionspunkter 

1. Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (enligt PUL eller 

personuppgifter om lagöverträdelser mm.) där deltagarna inte uttryckligt givit sitt samtycke? 

2. Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även sådant som ej avviker från 

rutinerna men som är ett led i projektet)? 

3. Är syftet med undersökningen att fysisk eller psykiskt påverka forskningspersonerna (t.ex. 

behandling av övervikt)? 

4. Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden människa (t.ex. 

blodprov eller PAD)? 

5. Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa eller psykiskt 

handikappade liksom personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter eller studenter 

som är direkt beroende av försöksledaren)? 

6. I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår dess syfte och 

uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) 

och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka 

inget men överdriv ej heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans godkännande 

(t ex enkäter i skolklasser). 

7. Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga informationen till 

patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 

angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, betyg etc. 

8. Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk person) är anmält till 

registeransvarig person på RKH (PUL-ansvarig).  

9. Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för deltagarnas säkerhet är 

namngivna (prefekt, verksamhetschef eller motsvarande). 

 

Ovanstående frågor är noga penetrerade 

Stockholm den 15 april 2011 

 

Studentens signatur: 

Namnförtydligande: Sofia Gülich 

Studentens signatur: 

Namnförtydligande: Marie Vidhall 

 

 

 

Handledares signatur 

Namnförtydligande 

Examinators signatur 

Namnförtydligande 

 

 

Bilagor: 

□ Brev till verksamhetschef/motsvarande 

□ ”Mini”-PM  

Deltagarinformation (bilaga 3) 

Övriga ev. bilagor: Informerat samtycke (bilaga 4) 

 


