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När Bengt skrivs ut från ortopedavdel-
ningen är han nöjd med det mesta un-
der sin vårdtid, men framför ett sär-
skilt tack till sjuksköterskestudenten 
Erik, eftersom han har ägnat honom 
särskilt mycket tid och omsorg.

Den verksamhetsförlagda utbildning-
en är en förutsättning för att studen-
ter inom olika vårdutbildningar ska 
uppnå de kunskaper, förmågor och 
färdigheter som krävs för att få en 
viss yrkesexamen och legitimation. 
Att studenter har verksamhetsförlagd 
undervisning i vården är också väl-
känt och accepterat av de flesta pa-
tienter och närstående. En del tycker  
till och med, i likhet med Bengt, att 
det har ett mervärde. Bengt ser sig 
som expert på sin sjukdom och tycker  
att Erik på ett bra sätt har lyssnat in 
hans behov, samtidigt som Erik har 

fått träning i undersökningsmoment 
som han måste lära sig. Andra patien-
ter är mer tveksamma till att en stu-
dent över huvud taget är närvarande.  
Det kan gälla situationer då den 
kroppsliga och personliga integrite-
ten berörs på ett särskilt sätt.

Patienters medverkan i klinisk  
undervisning ska baseras på ett frivil-
ligt informerat samtycke. Det räcker 
alltså inte med att informera i kallel-
sen, på webben eller på väntrumsaffi-
scher. Det måste framgå vad en med-
verkan innebär. Patienter ska känna 
sig fria att tacka ja eller nej och trygga 
med att det inte får några konsekven-
ser för den fortsatta vården om de inte 
vill medverka. Särskild omsorg ska 
tas i bedömningen om patienten är ett 
barn. Har patienter fått grundläggan-
de information bör det sedan kunna  
antas att studenter får delta i den all-

männa vården, och vid exempelvis 
ronder, operationer och behandlings-
konferenser. 

Våren 2016 antogs nationella etiska  
riktlinjer för patienters medverkan i 
klinisk undervisning. De klargör på 
ett tydligt sätt verksamhetschefens, 
handledarens och studentens ansvar. 
Den konkreta tillämpningen av rikt-
linjerna måste utformas utifrån den 
specifika verksamhetens krav och 
möjligheter. Det innebär bland annat 
att man identifierar moment i under-
sökning och behandling där student-
medverkan kan vara extra känslig. 
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Läs mer om etiska riktlinjer för patienters 
medverkan i klinisk undervisning: Svenska 
Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeför-
ening, Sveriges läkarförbund

etikrådet

Känna sig fri att tacka ja eller nej

”Det 
måste 

framgå 
vad 

en med-
verkan 

innebär 

I våra digitala flöden är vi aktuella, snabba och 
relevanta. Genom att följa Region Jönköpings läns 
digitala flöden i intranätet, på webbplatserna och 
i sociala medier, får du hjälp att hålla koll på vad 
som händer inom organisationen och i omvärlden. 
På startsidan på rjl.se och i den valbara modulen 
”Region Jönköpings län i medierna” i intranätet, 
kan du dessutom följa vad nyhetsmedierna rap-
porterar om vår verksamhet.

…och glöm inte att tagga upp!
Visst följer du din digitala personaltidning via 
taggen Puls #regionjkpg i det interna nyhets- 
flödet ”Mina nyheter”? Här tar vi pulsen på din 
vardag med nyheter, reportage och sociala in-
lägg om, av och med dig som medarbetare.

 
TYCK TILL 

VAD VILL DU LÄSA OM I PULSEN? 
MEJLA PRESS@RJL.SE

Håll koll på vad 
som händer!

inFölj oss!

God jul och gott nytt år!
Vi tackar alla medarbetare för fina insatser under året 
och önskar er alla en riktigt god jul och ett fint 2018!
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