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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Digitaliseringen av hälso- och sjukvården har skapat nya sätt för vårdpersonal att 
interagera med patienter. Mot bakgrund av att samtalet är centralt för dietistens arbete är det 
av intresse att undersöka hur dietister upplever att mötet och samtalet med patienten fungerar 
digitalt.
Syfte: Syftet var att undersöka verksamma dietisters upplevelser och erfarenheter av att 
genomföra videobesök med patienter. Detta med särskilt fokus på vilka hinder och 
möjligheter som denna form av vårdmöte medför.
Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes på sju informanter. 
Rekryteringen skedde genom ett bekvämlighetsurval baserat på det personliga kontaktnätet 
och ett snöbollsurval. Intervjuerna genomfördes via Teams för att sedan transkriberas och 
analyseras med tematisk analys.
Resultat: Informanterna upplevde att digitala videobesök ledde till ökad tillgänglighet, 
effektivare arbete och möjlighet till att arbeta på distans. I jämförelse med telefonbesök 
tillförde videobesöken visuella möjligheter som förbättrade kommunikationen och 
möjliggjorde att dietisten kunde få en inblick i patienternas hemmiljö. I intervjuerna framkom 
dock att videobesök inte var lämpligt vid alla typer av diagnoser och sjukdomstillstånd. 
Informanterna var även eniga om att praktiska och visuella hinder försvårade dietistens arbete 
och bedömning av patienten.
Slutsats: Dietisternas upplevelser och erfarenheter av att genomföra videobesök med 
patienter var i stora drag positiva. Möjligheterna betraktades vara ökad tillgänglighet till 
dietistvård och effektiviserat arbete. Begränsningarna var främst kopplade till patienternas 
diagnoser, praktiska arbetsmoment och visuella hinder. Det krävs mer forskning för att kunna 
generalisera resultaten till allmän dietistverksamhet.
Nyckelord: Kvalitativ studie, digitala videobesök, e- hälsa, dietist
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ABSTRACT
Background: Digital healthcare has created new ways for healthcare professionals to interact 
with patients. Communication is essential to the Registered Dietitian Nutritionists (RDNs) 
work, and it is important to investigate how RDNs experience this new method. 
Aim: The aim of the study was to examine the RDNs experiences of conducting video 
consultations with patients. This with focus on obstacles and opportunities. 
Method: Semi-structured interviews were conducted on seven participants. Recruitment took 
place through convenience sampling and a snowball selection. The interviews were conducted 
with Teams and the data were then transcribed and analysed with a thematic analysis method.
Results: The RDNs experienced that video consultations can lead to an increased 
accessibility, more efficient work, and opportunities to work remotely. In comparison to 
telephone visits, video consultations provide visual opportunities that improve communication 
and allow the dietitian to gain an insight into the patient’s home environment. However, 
digital video consultations appear not to be appropriate for all medical conditions. The study 
also shows that there are practical and visual challenges that make patient assessment more 
difficult.
Conclusion: The RDNs experiences of video consultations with patients was in general 
positive. The opportunities are increased accessibility to dietitian care and more effective 
work. The limitations however were mainly linked to the diagnosis of the patients as well as 
practical and visual challenges. More research is needed generalize the result to general 
practice. 
Keywords: Qualitative research, video consultations, E-Health, Registered Dietitian 
Nutritionist
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INTRODUKTION 

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) skrivs att målet för den svenska hälso- och 
sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska även ges 
med respekt för människors lika värde och den som har störts behov av hälso- och sjukvård ska 
ges företräde till vård. För att uppfylla målet för god vård krävs att vården är av god kvalitet, 
tillgodoser patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet samt ges med respekt för 
individens integritet och självbestämmande. Hälso- och sjukvården ska även främja god kontakt 
mellan patient och sjukvårdspersonal och vara lätt tillgänglig (SFS 2017:30).

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2018) håller den svenska hälso- och 
sjukvården hög kvalitet. I jämförelse med andra länder tar Sverige första plats i olika 
kvalitetsindex och en delad andra plats i index över effektivitet. Sverige presterar också väl när 
det gäller den medicinska kvaliteten och ligger bland de främsta vid femårsöverlevnad avseende 
de vanligaste cancersjukdomarna (Allemani et al., 2018). Hälso- och sjukvård handlar 
emellertid inte enbart om huruvida slutresultaten blir bra eller inte, det handlar också om att 
skapa trygghet genom att svara upp mot patienternas förväntningar om service, delaktighet och 
gott bemötande. Enligt SKL (2018) visar enkätstudier på att patienter i Sverige i mycket högre 
grad än andra länder upplever missnöje när det kommer till väntetider och hur väl de känner sig 
informerade och delaktiga i vård- och omsorgsprocessen. Sveriges hälso- och sjukvård står även 
inför stora framtidsutmaningar vad gäller att leverera en högkvalitativ, tillgänglig och 
patientsäker vård. Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB, 2018) beräkningar förväntas gruppen 
80 år och äldre att öka med cirka 50 procent under de kommande tio åren, vilket motsvarar en 
ökning med cirka 255 000 fler personer. Människor som lever längre har en ökad risk att 
drabbas av kroniska och behandlingskrävande sjukdomar. Samtidigt som vårdbehoven och 
vårdkostnaderna stiger förväntas andelen yrkesverksamma inom vården att minska.

Kompetens och bemanning 

Bristande tillgänglighet och långa väntetider har länge varit ett känt problem inom svensk hälso- 
och sjukvård. En av förutsättningarna för att vården ska bli mer tillgänglig är en väl tillgodosedd 
bemanning av hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsens rapport om bedömning av tillgång 
och efterfrågan på personal i hälso- och sjukvård visar att det råder brist på personal inom minst 
14 av 21 legitimerade yrkeskategorier. Tillsammans med bland annat läkare och sjuksköterskor 
tillhör dietister denna underbemannade grupp (Socialstyrelsen, 2022). Enligt SKL (2016) 
förväntas personalbristen även att öka i framtiden. År 2035 kommer 100 personer i 
förvärvsverksam ålder att försörja 85 personer i icke förvärvsverksam ålder. Idag är 
motsvarande siffra 74 personer. Detta visar på att färre kommer att behöva ta hand om fler.

I Sverige och världen över är kroniska sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, cancer och diabetes 
de överrepresenterande vanligaste orsaken till ohälsa och förtida död (GBD, 2018). Enligt 
Livsmedelsverket (2021) går det att förebygga risken för hjärt-kärlsjukdom med 30 till 50 
procent och förebygga upp till en tredjedel av alla cancerfall med hälsosamma matvanor. 
Forskning visar på att ett högt intag av fullkorn, frukt och grönsaker samt ett lågt intag av salt 
och processat kött kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och cancer (Nordic 
Council of Ministers, 2014). Livsmedelsverkets undersökning om vuxnas matvanor i Sverige 
visar dock att den svenska befolkningen har ett matintag som är det motsatta (Livsmedelsverket, 
2012). Vidare kan ohälsosamma mat- och levnadsvanor öka risken för övervikt och fetma som 
i sin tur innebär en risk att senare i livet utveckla en kronisk sjukdom. Folkhälsomyndighetens 
(2022) statistik om förekomst av övervikt och fetma i Sverige visar att över hälften av den 
svenska befolkning idag har ett längd-viktförhållande som indikerar övervikt eller fetma. 
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Samtidigt visar Kvalitetsregistret Senior Alerts årsrapport från 2020 att över 57 procent av äldre 
i kommunal verksamhet har risk för undernäring. Undernäring kan få allvarliga konsekvenser i 
form av personligt lidande och en högre vårdtyngd. Dessutom kan undernäring klassas som 
vårdskada om vården inte utför riktade åtgärder för att upptäcka och behandla tillståndet. År 
2020 utfördes insatsåtgärder vid risk för undernäring vid 75 procent av fallen, vilket visar på 
att en fjärdedel av äldre i kommunal verksamhet inte får behandlande insatser vid risk för 
undernäring (Seniro Alert, 2020). 

Dietister är den enda legitimerade yrkeskategorin som har minst tre års akademisk utbildning 
inom området kost och nutrition och besitter således viktig kompetens för att förbättra 
folkhälsan men även hälsan för den enskilde individen. Dietister arbetar med allt ifrån 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser vid ohälsosamma mat- och levnadsvanor 
till sjukdomsspecifika tillstånd som kräver medicinsk nutritionsbehandling (Dietisternas 
riksförbund, DRF, 2018). I Sverige finns det idag omkring 1 850 legitimerade och 
yrkesverksamma dietister, varav cirka 1 288 är sysselsatta inom hälso- och sjukvården 
(Socialstyrelsen, 2022). Enligt Socialstyrelsen (2022) råder det brist på dietister inom 12 av 
Sveriges 21 regioner och tillgången är ojämlik mellan regionerna. År 2019 var tillgången till 
dietist som störst i Uppsala län med 22 dietister per 100 000 invånare, medan tillgången var 
minst i Värmlands län med enbart sju dietister per 100 000 invånare. Detta tyder på att det är 
en ojämlik kompetensfördelning mellan regionerna och därmed även en ojämlik tillgång till 
dietist för Sveriges invånare. Sett över hela riket fanns det år 2019 i genomsnitt 13 legitimerade 
och yrkesverksamma dietister per 100 000 invånare, jämfört med cirka 400 läkare och 1 100 
sjuksköterskor per 100 000 invånare (Socialstyrelsen, 2022). Behovet av dietistkompetens 
förväntas även att öka kommande år till följd av kommande pensionsavgångar men också ökad 
efterfrågan. Samtidigt är det endast cirka 90 personer per år som erhåller en dietistexamen.

I dietistens kompetens och ansvarsområde ingår att arbeta från en patientcentrerad arbetsmodell 
som kallas för nutritionsbehandlingsprocessen (Nutrition Care Process, NCP). NCP är en 
standardiserad metod som är avsedd att vägleda dietister i utredning och bedömning av 
nutritionsrelaterade problem hos individer. NCP ökar dietistens kritiska tänkande och förbättrar 
både kvaliteten och säkerheten på nutritionsbehandlingar (Academy of Nutrition and Dietetics, 
2022). Processer som berörs i modellen är utredning, bedömning, åtgärder samt uppföljning/ 
utvärdering. Det första steget i modellen går ut på att samla in information om patienten för att 
skapa ett underlag till att ställa diagnos och fatta beslut om behandlingsåtgärder. Information 
som samlas in är bland annat hälso- och sjukdomshistoria, mat- och levnadsvanor, längd, vikt 
och laboratorievärden. Informationen kan inhämtas genom att samtala med patienter, anhöriga, 
sjukvårdpersonal och/ eller via journal- och remissgranskning (Mahan & Raymond, 2017). 
Mötet och samtalet är således en central del i dietistens arbete för att skapa underlag för 
bedömning och planering av nutritionsåtgärder.

Mötet och samtalet med patienten 

Mötet mellan vårdgivaren och patienten utgör grunden i hälso-och sjukvårdens verksamheter. 
Det är i mötet och samtalet med patienten som vårdens yttersta uppdrag utförs och det är viktigt 
att patienter och anhöriga blir mottagna på ett bra sätt. Ett gott bemötande har visat sig främja 
patientens delaktighet och inflytande men även öka patientens förtroende till vårdgivaren. När 
patienten litar på sin vårdgivare och får vara med och påverka i beslut om vård och behandling 
förbättras vårdresultaten och patientsäkerheten stärks (Kunskapsguiden, 2019). Fossum (2019) 
förklarar att bemötande är ett svårdefinierat begrepp som inrymmer många dimensioner. 
Bemötande handlar om hur samtal utförs och genomförs men också om hur vårdpersonal tar 
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emot en patient, hälsar, visar kroppsspråk och ser en patient i ögonen. Att vara artig, vänlig och 
hjälpsam lyfts ofta som grunder för ett gott och respektfullt bemötande i studier (Fossum, 2019). 

En väl fungerande kommunikation är central för att patienter och närstående ska känna sig väl 
bemötta. Om en patient blir bemött på ett dåligt sätt finns risk för att kommunikationen i mötet 
blir bristfällig. Brister i kommunikation kan sedan leda till patientsäkerhetsrisker genom att 
patienten inte följer vårdens behandlingar, att hälso- och sjukvårdspersonalen missar viktig 
information eller att patienten inte återkommer trots att det medicinska tillståndet kräver det 
(Socialstyrelsen, 2020). Faktum är att många av de klagomål och anmälningar som görs till 
Inspektionen för vård och omsorg handlar om att patienter och anhöriga är missnöjda med sina 
behandlingar. Inte sällan har det visats sig bottna i bristande kommunikation eller bemötande 
(IVO, 2014). Kvalitetsinstitutet Joint Commission (2006) skriver även att den enskilt vanligaste 
orsaken till vårdskador bottnar i kommunikationsbrister. Orsaker till att brister i bemötande och 
kommunikation sker är troligen många, men brist på vårdpersonal kan vara en av 
anledningarna. Socialstyrelsen (2018a) menar att brist på personal och kompetens kan leda till 
ökad stressbelastning för vårdpersonal som i sin tur kan leda till brister i kommunikation mellan 
vårdpersonal, patienter och anhöriga. Till följd av bristande kommunikation kan risker uppstå 
i form av att felaktiga diagnoser ställs eller att behandlingsinsatser blir fördröjda eller felaktiga 
(Socialstyrelsen, 2018a).

Enligt Ottosson (1999) har vårdgivare tre uppgifter i mötet med patienten. Patientmötet ska dels 
handla om att skapa en god relation till patienten, dels om att undersöka och utforska problemet 
tillsammans med patienten. Mötet ska även bestå av att ge information om sin bedömning och 
beslut om behandling ska fattas gemensamt mellan vårdgivare och patient (Ottosson, 1999). I 
samband med att uppgifterna utförs skapas, utvecklas och fördjupas relationen (Silverman et 
al., 2013). Att arbeta utifrån ett så kallat patientcentrerat förhållningssätt och göra patienten 
delaktig i beslut om vård och behandling är idag en lagstadgad skyldighet. I patientlagen (SFS 
2014:821) skrivs att vården ska ”så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 
patienten”. En förutsättning för att patienten ska bli delaktig i beslut om vård och behandling 
är kunskap och insikt. Vårdgivaren behöver därför ge information om patientens sjukdom eller 
hälsotillstånd, olika behandlingar och undersökningsmetoder samt vilka resultat som kan 
uppnås. Informationen som ges behöver även vara individuellt anpassad efter ålder, mognad, 
erfarenhet och språkliga bakgrund (SFS 2014:821).

Digitalisering av hälso- och sjukvården 

För att vi i framtiden ska kunna leverera en högkvalitativ, tillgänglig och patientsäker hälso- 
och sjukvård med en samtidig växande klyfta mellan vårdbehov och resurser har olika tekniska 
lösningar, bland annat digitala vårdmöten, betraktats som nödvändigt. Regeringen och SKL har 
därför sedan början 2000-talet aktivt arbetat med nationellt e-hälsoarbete där olika typer av IT-
stöd succesivt har implementerats i hälso- och sjukvårdens verksamheter (Regeringsskrivelse, 
2005/06:139). E-hälsa innebär enligt Socialstyrelsens (2018b) definition ”att använda digitala 
verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa”. År 2016 beslutade 
Regeringen och SKL om en ny vision för e-hälsoarbetet där målsättningen är att Sverige år 
2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsan möjligheter. Enligt 
SKL (2016) vill de allra flesta människor idag vara oberoende, delaktiga och ha inflytande i 
frågor och beslut som rör deras hälsa. Det är därför viktigt att möta dessa behov genom att 
stärka patienternas egna resurser. Med hjälp av olika digitala lösningar kan tillgången till hälso- 
och sjukvården förbättras och möjliggöra att människor på ett distansoberoende sätt kan få 
kontakt och stöttning i hemmet (SKL, 2016). Enligt McKinsey och Company (2016) kan 
dessutom bruttobesparingar upp till 20 miljarder kronor per år från år 2025 göras om digitala 
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vårdmöten utnyttjas fullt ut och upp till 180 miljarder på digitaliseringen av hälso- och 
sjukvården i stort.

Regeringen och SKL:s satsningar med e-hälsoarbetet år 2016 har bidragit till att det har skett 
en ökning i användningen av digitala vårdmöten. Enligt Edbacken et al. (2021) började en 
ökning att ses mellan åren 2017–2019, men när Sverige och resten av världen drabbades av en 
pandemi år 2020 skedde en dramatisk ökning, både inom primärvården och slutenvården. Ett 
nedslag från Sverige Kommuner och Regioner (2020) visar att antalet digitala vårdmöten i 
Region Uppsalas primärvård ökade från 44 i februari år 2020 till 2006 i april samma år. 
Socialstyrelsen (2018c) definierar begreppet digitala vårdtjänster som ”hälso- och sjukvård 
som sker genom digital distanskontakt, det vill säga genom någon form av digital 
kommunikation där en identifierad patient och hälso- och sjukvårdspersonal är rumsligt 
åtskilda”. Till definitionen omfattas all form av digital kommunikation som kan ske, både 
synkront (i realtid) och asynkront (med fördröjning), det vill säga telefoni, video, chatt och 
SMS. I denna undersökning kommer endast en utav av dessa digitala kontaktformer att 
undersökas - digitala videobesök. Enligt Edbacken et al. (2021) skiljer sig olika digitala 
kommunikationskanaler varandra åt avseende mängd och typ av information som kan 
förmedlas. Beroende på hur komplex uppgift vi står inför kan en mer innehållsrik 
kommunikationskanal vara att föredra, tex videobesök framför telefon. Den kanske uppenbara 
skillnaden mellan ett telefonsamtal och ett videosamtal är de visuella möjligheterna med att 
kunna se den vi talar med och ta del av mimik och kroppsspråk (Edbacken et al., 2021).

Internetstiftelsen (2018) visar på att över 90 procent av den svenska befolkningen idag använder 
internet och att nio av tio personer har tillgång till en smart mobiltelefon, vilket tyder på att den 
svenska befolkningen är redo att möta nya digitala lösningar. Däremot har det visat sig att inom 
gruppen äldre (>75år) är det färre som har både tillgång till och använder internet i jämförelse 
med yngre personer (12–65 år), vilket gör att det finns risk för diskriminering och att en ojämlik 
vård uppstår (Internetstiftelsen, 2018).

Forskning om digitala vårdbesök

Den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvården har skapat ett stort behov av forskning 
om hur digitala vårdbesök påverkar bland annat vårdens kvalitet, effektivitet och tillgänglighet. 
Trots den stora efterfrågan från vårdaktörer, beslutsfattare och akademiker är forskningsläget 
idag begränsat. Den forskningen som finns i dagsläget visar på att både patienter och 
vårdpersonal i stora drag är positivt inställda till att använda digitala vårdbesök, däremot är 
patienters inställningar ofta något mer positiv än vårdpersonalens (Bashshur et al., 2016). 
Patienter tycks uppskatta digitala besöksformer då det minskar behovet av att resa, ökar 
tillgängligheten och flexibiliteten och påverkar inte det dagliga livet i så stor utsträckning 
(Carter et al., 2018 & Liaw et al., 2019). I Sverige visar enkätstudier på att befolkningen och 
patienter värderar korta väntetider högt medan vårdgivare ser risker med överutnyttjande av 
tjänsterna. Men det tycks också finnas tillfällen där patienter föredrar att ses på fysiska besök 
framför videobesök och vice versa. Vid övre luftvägsinfektioner värderas digitala videobesök 
högt medan det vid lindrig depression värderas högt med fysiska besök. Det verkar även finnas 
skillnader mellan kön, ålder och olika socioekonomiska grupper i hur stor utsträckning digitala 
vårdbesök används (Vård- och omsorgsanalys, 2020). När det kommer till hälsoutfall visade en 
systematisk översiktsartikel av Flodgren, Rachas, Farmer, Inzitari, Shepperd (2015) på att 
behandling via digitala vårdbesök kunde förbättra hälsoutfallen vid en rad olika sjukdomar som 
till exempel hjärtsvikt, diabetes och blodtryck i jämförelse med traditionella fysiska besök.
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Majoriteten av forskningen som har gjorts inom området digitala vårdbesök berör främst läkare 
eller annan hälso- och sjukvårdspersonal som sjuksköterskor. Forskningsläget när det kommer 
till nutritionsbehandling via video och dietisters erfarenheter och upplevelser av att använda 
tekniken är idag mycket begränsat, framför allt i Sverige. En enkätundersökning av Brunton et 
al. (2021) visar på att dietister upplever nutritionsbehandling via videobesök positivt då det 
leder till längre tid för bedömning och att dietisten kan få möjlighet att ”titta in” i patientens 
kylskåp och skafferi. Att ta del av en patients hemmiljö tycks ge en förbättrad förståelse för 
patientens matvanor och livssituation. Patienter tycks även mer sällan avboka besöken vilket 
troligen beror på att patienter inte behöver resa (Brunton et al., 2021). Avseende hälsoutfall och 
effekter av att utföra nutritionsbehandling över video har det visat sig kunna ge större 
viktminskning i jämförelse med traditionella fysiska besök (Ventura et al., 2019). Det har även 
visat sig att patienter kan få förbättrad metabol kontroll och minskad risk för kardiovaskulära 
sjukdomar då blodvärden så som glykerat hemoglobin och LDL-kolesterol minskar (Davis et 
al., 2010). I en systematisk översiktsartikel och metaanalys visade resultaten på att 
nutritionsbehandlingar som riktades mot specifika livsmedel och/ eller kostmönster kunde 
förbättra livsmedelskvaliteten när det kommer till intag av frukt och grönsaker samt intag av 
natrium i kosten (Kelly et al., 2016).

Problemformulering

Digitalisering av hälso- och sjukvården har bidragit till nya sätt för vårdpersonal att interagera 
med patienter. I undersökningar har det visat sig att bristande kommunikation och bemötande 
är vanligt inom den traditionella vården. Mot bakgrund av att sättet att mötas på är nytt och att 
samtalet är centralt för dietistens utredning och bedömning av patienter är det av intresse att 
undersöka verksamma dietisters upplevelser och erfarenheter av att möta patienter digitalt. 
Forskning om digital nutritionsvård är idag begränsad och förhoppningen är att denna 
undersökning kan generera ny kunskap inom området.

SYFTE

Syftet var att undersöka verksamma dietisters upplevelser och erfarenheter av att genomföra 
videobesök med patienter. Detta med särskilt fokus på vilka hinder och möjligheter som denna 
form av vårdmöte medför.

METOD

Mot bakgrund av undersökningens syfte har en kvalitativ ansats med semistrukturerade 
intervjuer valts. Metodvalet betraktades som det mest lämpade eftersom upplevelser och 
erfarenheter inom ett relativt outforskat ämne var av intresse att undersöka samt att det är svårt 
att ställa relevanta frågor i till exempel en enkätundersökning när kunskapen är begränsad. Valet 
med semistrukturerade intervjuer baseras på Brymans (2018) förklaring av att intervjuaren 
besitter en viss flexibilitet i förhållande till förutbestämda frågor som därmed gör att 
intervjuaren kan anpassa följdfrågor utefter intervjupersonens svar.

Rekrytering och urval

Informanterna till undersökningen bestod av yrkesverksamma dietister inom hälso- och 
sjukvården. För att få delta i undersökningen behövde tre inklusionskriterier uppfyllas. Dels 
behövdes en anställning som legitimerad dietist inom hälso- och sjukvården, dels att vara 
yrkesverksam i Mellansverige mot bakgrund av att kunna erbjuda informanterna möjlighet till 
fysiska intervjuer. Det tredje kriteriet var att ha erfarenhet av att genomföra videobesök med 
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patienter. Ingen hänsyn till omfattning av erfarenhet togs vid rekryteringen då studenterna såg 
en risk med svårigheter att rekrytera då kännedomen om användning av digitala videobesök 
idag är begränsad. Antal verksamma år och vilken arbetsplats dietisten befann sig på 
(primärvård eller specialistvård) valdes inte som inklusionskriterer vid rekryteringen då 
undersökningsområdet är outforskat och olika perspektiv ville belysas. Uppgifter om 
deltagarnas bakgrund samlades emellertid in under intervjuerna för att kunna beskriva vilka 
deltagarna var (se tabell 1). 

I den initiala fasen av rekryteringsprocessen utnyttjades det personliga kontaktnätet av 
kostnads- och bekvämlighetsskäl. Ett standardiserat e-postmeddelande som kortfattat beskrev 
undersökningens syfte och tillvägagångssätt skickades ut till utvalda personer. Meddelandet 
avslutades med en förfrågan om kontaktpersonen ville delta och/ eller kunde vidarebefordra ett 
informationsblad till kollegor eller andra dietister i vederbörandes kontaktnät som uppfyllde 
inkusionskriterierna. Vid samtycke om deltagande och/eller vidarebefordring skickades 
informationsbladet ut till kontaktpersonen som mer ingående beskrev undersökningens ramar 
(se bilaga 1). När personer i undersökarens närhet rekryteras klassificeras metoden enligt 
Bryman (2018) som ett bekvämlighetsurval. När de rekryterade deltagarna i sin tur kan 
rekommendera andra personer med relevans inom området benämns urvalsmetoden för 
snöbollsurval (Bryman, 2018). I denna undersökning har därmed två metoder legat till grund 
för urval- och rekryteringsprocessen. En fördel med snöbollsurval beskriver Denscombe (2016) 
är att det kan bli lättare att få de nya deltagarna att vilja ingå i studien när de blivit 
rekommenderade av någon de känner. I samband med utskicket av informationsbladet började 
presumtiva informanter omgående att höra av sig för tidsbokning. Intervjuer bokades enligt 
överenskommelse med informanten där målet var att möta önskemål om tid och plats i högsta 
möjliga mån.

Tabell 1. Bakgrund om informanter & arbetsområden

Arbetsplats Antal 
verksamma år

Patientgrupp Diagnoser När videobesök 
började 

användas  
Dietist 1 Specialistvård 15 Barn Neurologiska 

sjukdomar
Innan pandemi

Dietist 2 Specialistvård 7 Vuxna Obesitas Innan pandemi

Dietist 3 Specialistvård 4 Barn Födoämnesallergi, 
celiaki, 

prematurfödda

Under pandemi

Dietist 4 Primärvård 16 Vuxna Obesitas, IBS, 
diabetes typ 2

Innan pandemi

Dietist 5 Specialistvård 30 Barn Neurologiska 
sjukdomar, 

hjärtsjukdomar

Under pandemi

Dietist 6 Specialistvård 6 Vuxna Överviktskirurgi, 
cancer

Under pandemi

Dietist 7 Primärvård 5 Barn, vuxna Selektivt ätande, IBS, 
diabetes typ 2, 

obesitas, ofrivillig 
viktnedgång

Under pandemi

Rekryteringen genererade sammanlagt åtta deltagare, varav en utgjorde pilotintervju. Bryman 
(2018) beskriver att det inte finns en förutbestämd och självklar siffra angående lämplig 
urvalsstorlek när det kommer till kvalitativa undersökningar, utan ett beslut måste fattas i 
relation till varje undersökning. Med beaktande av tidsramen för denna undersökning 



7

uppskattades att fem intervjuer var ett rimligt mål. När de första intervjuerna som genomfördes 
blev kortare än förväntat (pilotintervjun och intervju 1–2) samt att intresseanmälningen var stor, 
föreföll det naturligt att utöka antalet deltagare för att uppnå en rimlig datamängd.

Datainsamlingsmetod och genomförande

Materialet till undersökningen samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Metoden 
bedömdes vara den mest lämpade då Bryman (2018) förklarar att möjligheten till att kunna 
styra in deltagarna på specifika områden finns. Samtidigt innebär metoden att en viss flexibilitet 
i förhållande till förutbestämda frågor får förekomma och att intervjuaren kan ställa informanten 
följdfrågor. Enligt Bryman (2018) behöver inte alla frågor ställas i en förutbestämd ordning 
utan kan anpassas utefter hur samtalet utvecklas.

Inför intervjuerna sammanställdes en intervjuguide med utgångspunkt från undersökningens 
syfte. Enligt Bryman (2018) är det vanligt intervjuguiden sorteras in i teman/ frågeområden för 
att skapa struktur vid intervjusituationen. Frågor som ställs bör enligt Bryman (2018) vara en 
blandning av både öppna och stängda frågor. Vid intervjusituationen är det även av vikt att 
inhämta bakgrundsinformation om informanterna som till exempel ålder, namn och antal år 
som verksam för att kunna sätta in svaren i ett sammanhang. Inspiration till utformningen av 
frågor i intervjuguiden inhämtades därmed från Brymans (2018) förklaringar om hur en 
intervjuguide bildas, men även för att kunna besvara undersökningens syfte. Intervjuguiden 
inleddes med ett par öppningsfrågor om deltagarnas bakgrund och deras övergripande 
inställning till videobesök med patienter. Därefter behandlades frågor inom tre teman: 
implementering, kommunikation samt hinder och möjligheter. Intervjuguiden avslutades med 
två frågor om informanternas övergripande tankar kring videobesök och framtiden samt vilka 
råd de skulle ge till en blivande dietist. När intervjuguiden var färdigställd genomfördes en 
pilotintervju med den första rekryterade informanten. Intervjun transkriberades och efter 
granskning upptäcktes att missförstånd hade uppstått då frågorna var otydligt formulerade. 
Efter överläggning mellan studenterna blev beslutet att revidera frågorna i intervjuguiden och 
att exkludera pilotintervjun under kommande databearbetning då innehållet inte ansågs vara 
representativt. Efter att påföljande intervju var genomförd granskades intervjuguiden på nytt 
och bedömdes vara väl utformad. Se bilaga 2 för slutgiltig version av intervjuguiden. 

Alla intervjuer genomfördes digitalt via kommunikationsplattformen Teams. Bakgrunden till 
detta var att deltagarna i första hand önskade att genomföra intervjun digitalt fastän alternativ 
till både telefonintervju och fysisk intervju erbjöds. Studenterna valde att spela in intervjuerna 
efter informanternas godkännande för att inte gå miste om information samt att informanternas 
egna ord ville belysas vid citering. Intervjuerna spelades in på två smartphones av säkerhetsskäl 
utifall tekniska problem skulle uppstå under intervjusituationen. Under intervjuerna befann sig 
informanterna på sin arbetsplats medan intervjuarna befanns sig i hemmet på varsina håll. Inför 
intervjuerna såg studenterna till att miljön runt omkring var lugn och utan störande ljud. Enligt 
Bryman (2018) kan buller påverka kvaliteten på inspelningen negativt men även göra att 
intervjuaren inte hör det informanten säger. Intervjuerna i undersökningen pågick i cirka 30 
minuter vardera, trots utrymme till 60 minuter.  Enligt Bryman (2018) bör en kvalitativ intervju 
pågå i cirka 30–60 minuter för att ge tillräcklig innehållsrika data. 

Studenterna som samarbetade deltog vid alla intervjuer, men ansvaret med att vara intervjuare 
och observatör växlade mellan studenterna. Anledningen till att studenterna valde att båda 
skulle delta vid intervjuerna var att studenterna var ovana vid att genomföra intervjuer och att 
möjlighet till stöttning fanns. Den som agerade intervjuare hade ansvar över att bjuda in 
observatören till samtalet med jämna mellanrum för att observatören skulle kunna ställa 
följdfrågor till informanten som intervjuaren eventuellt hade förbisett. Vid tre tillfällen hade en 
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av studenterna en personlig koppling till informanten. För att undvika att relationen skulle 
påverka resultatet fick vederbörande agera observatör vid dessa intervjuer. Eftersom metodvalet 
innebär att intervjuaren besitter en viss flexibilitet i förhållande till frågeguiden har det i 
praktiken inneburit att intervjuerna har haft varierande upplägg och innehåll. Frågor har ställts 
i olika ordningsföljd och varierande följdfrågor har ställts beroende på deltagarens svar. Dock 
har alla teman berörts vid alla intervjuer.

Dataanalys

Analys av kvalitativa data är en dynamisk och pågående process som genomsyrar större delen 
av hela arbetet. Den analysmetod som har legat till grund för analysarbetet i denna 
undersökning är en tematisk analys inspirerad av Braun och Clark (2006). Metoden är en 
flexibel analysmetod och fördelen med metoden är att analysen inte är bunden till något 
teoretiskt ramverk. I arbetet har en induktiv ansats valts vilket Braun och Clark (2006) beskriver 
som en inriktning där teman identifieras utifrån datamaterialet. Med andra ord innebär det att 
den tematiska analysen är datadriven.

Efter att varje intervju hade genomförts transkriberades intervjuerna av den student som agerade 
intervjuare. Intervjuerna transkriberades manuellt i ordbehandlingsprogrammet Microsoft 
Word eftersom intervjumaterialet inte betraktades vara av den omfattningen att ett 
dataanalysprogram behövdes. Intervjuerna transkriberades ordagrant för att studenterna bättre 
skulle kunna förstå informanternas upplevelser och erfarenheter. I samband med att 
transkriberingarna skrevs bekantade sig studenterna med materialet på varsina håll genom 
repetitiv läsning och sökning av mönster. Enligt Braun och Clark (2006) är detta ett första steg 
i analysprocessen. När alla intervjuer var transkriberade delades textmaterialet mellan 
studenterna och det gemensamma arbetet avslutades. I detta uppsatsarbete fortsatte då 
analysprocessen med att författaren bekantade sig med hela datamaterialet och började plocka 
ut textstycken med relevans enligt undersökningens syfte. Därefter sammanfattades 
textstyckena i kondenserade meningsenheter för att sedan kodas. En kod visar själva kärnan i 
textinnehållet (se tabell 2). Efter att den initiala kodningen var slutförd sorterades koder som 
hade liknande innebörd ihop med varandra. Koderna utgjorde sedan kategorier som motsvarade 
huvudinnehållet i vartdera tema. Det sista steget i analysprocessen gick ut på att lyfta 
kategorierna till högre abstraktionsnivå och slutligen namnge teman.

Etiska överväganden

För att forskning ska kunna bedrivas krävs det att vissa grundläggande etiska principer 
tillgodoses. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet har i detta arbete tillgodosetts 
genom att informera alla deltagare om undersökningens syfte och genomförande via 
informationsbladet (se bilaga 1). I informationsbladet framgick även att medverkan var frivillig 
och att alla deltagare hade rätt att när som helst avsluta sitt deltagande utan att uppge något skäl. 
Genom detta har samtyckeskravet tillgodosetts. För att försäkra att alla deltagare har tagit del 
av informationen repeterades informationen muntligt inför varje intervju. Även ett muntligt 
samtycke om ljudinspelning inhämtades.
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I samband med efterföljande transkriberingar anonymiserades alla deltagare. Informanternas 
namn avlägsnades och i stället tilldelades deltagarna en siffra i den ordningsföljd som 
intervjuerna genomfördes. I ett separat dokument där enbart de två studenter som intervjuat 
informanterna hade tillgång till antecknades deltagarnas namn och tilldelade siffra. Namn, 
platser och andra uttalanden som kunde härleda till identifikation av individen markerades med 
(namn) och (plats) i den transkriberade texten. Detta för att tillgodose konfidentialitetskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Genom att kontaktuppgifter till informanterna, ljudinspelningar samt 
det transkriberade materialet raderades efter slutförd uppsats uppfylldes nyttjandekravet.

Tabell 2. Exempel på kondensering och kodning av textmassa.

Litteratursökning

De databaser och sökmotorer som har använts i litteratursökningen är PubMed, Google och 
biblioteksdatabaser. Sökord som har använts är bland annat ”digitala vårdmöten”, 
”videobesök”, ”e-hälsa”, ”telehälsa”, ”dietist” och ”kommunikation”. För att åstadkomma fler 
sökresultat har även sökningar på engelska gjorts där hemsidan Svensk MeSH använts för 
översättning av termer. En del av litteraturen har hittats genom referensgranskning. Ett 
kriterium vid referensgranskningen och litteratursökningen var att källan inte fick vara äldre än 
tio år. Vid undantagsfall har dock även äldre litteratur använts. 

RESULTAT

Den tematiska analysen resulterade i tre teman som utgör undersökningens huvudresultat:

 Besökseffektivitet och bekvämlighet
 Inblick i trygg hemmiljö och vardagsmaten
 Bortprioriterade fysiska mätningar och samtalsmaterial

Textstycke Kondensering Kod Kategori Tema
Viktuppgångspatienterna 
som kommer för 
viktrecidiv som man 
säger, men viktuppgång 
efter operation där man 
inte har gått ner 
tillräcklig mycket eller 
gått upp väldigt mycket 
igen. De är lite svårare 
att ha digitalt för där vill 
vi gärna ta mätvärden 
(2)

Patienter som har gått 
upp i vikt efter 
överviktskirurgi är 
svåra att ha digitalt då 
mätvärden behövs

Mätvärden behövs för 
viktuppgångspatienter

Mätvärden 
väsentlig 
patientbedömningen

Bortprioriterade 
fysiska mätningar 
och samtalsmaterial  

Vad jag har märkt 
mycket, mycket mindre 
avbokning eller 
ombokning på 
videosamtal så, vi har 
bättre koll liksom på 
patienterna och dom är 
där i tid så jag hinner 
träffa dom verkligen vid 
6 veckor postoperativt 
[…] (6)

Mindre av- och 
ombokningar leder till 
att besök genomförs i 
tid vid 
rutinuppföljningar

Mindre av- och 
ombokningar

Rutinuppföljningar 
genomförs i tid

Tidseffektiva möten Besökseffektivitet 
och bekvämlighet
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Besökseffektivitet och bekvämlighet

Det blir tydligt i intervjuerna att informanterna upplever många praktiska fördelar med digitala 
videobesök som gynnar både patienter och dietister. Informanterna menar att digitala 
videobesök kan öka tillgången till dietist för patienter som har lång resväg till vård. 
Informanterna berättar att en lång resväg är tidskrävande och kan därmed blir ett stort hinder 
för patienter som arbetar eller går i skolan. Avståndet till vården, tidsaspekten och den långa 
resvägen menar informanterna är en bakomliggande orsak till att många patienter väljer att 
avboka sina fysiska mottagningsbesök. När patienterna själva kan bestämma över tid och plats 
för besöket upplever informanterna att patienterna har en större benägenhet att komma på sina 
inbokade besök. 

[…] det tar en timme plötsligt i stället för kanske tre att träffa en dietist, vilket gör också att man 
får större närvaro. Det kanske är fler som uteblir eller avbokar för att de inte har tid. En timme 
kan man ge till ett dietistbesök, man kanske inte är beredd att ge tre timmar – Dietist 4

Att patienterna har en större benägenhet att komma på sina inplanerade besök upplever 
informanterna även gynna dietistens arbete eftersom administrativ tid till att hitta nya tider och 
boka om patienterna minskar. Detta menar informanterna leder till ett jämnare arbetsflöde och 
effektivare arbete. Vidare lyfter informanterna att mindre avbokade besökstider också gör att 
uppföljningar med patienter genomförs i tid samt att tätare uppföljningar med patienter kan ske 
- vilket i slutändan har betydelse för patientens följsamhet till vård och behandling. Långa 
distanser tycks dessutom vara besvärligt för vissa patienter som har fått komplikationer efter 
överviktskirurgi. Dietist 2 berättar att dessa patienter kan besväras med hypoglykemi, kramper 
eller mag-tarmproblematik som i sin tur kan göra att en lång resväg blir en stressfull situation. 
Dietist 2 menar att dessa patienter med fördel kan bokas in till digitala videobesök.

[…] det är faktiskt ibland fördel att ha dem digitalt för att de kan ibland ha ganska så svårt att 
hålla blodsockret uppe och en del får ju krampanfall och sådär och då är det olämpligt om man 
bor med tre timmars körtid för att ta sig hit för ett fysiskt besök […] Jag har även en del patienter 
med mycket diarrébesvär och så där efter operation, de har också fördelen att de liksom kan vara 
i sin hemmiljö och ha det lugnt och inte behöva ha den extra stressen att man ska åka till ett 
sjukhus […] - Dietist 2

Informanterna berättar att digitala videobesök initialt utnyttjades av patienter som har en lång 
resväg till vård men att det under pandemin har det skett en ökning i användandet bland 
patienter som har fysiskt nära till vård. Enligt dietist 6 är intresset för att använda digitala 
videobesök hos patienter högt, och som dietist upplevs det svårt att kunna övertyga patienter 
att komma på fysiska mottagningsbesök när mötet kan avhandlas digitalt.

[…] dom som är väldigt intresserade och gärna vill ta det på videosamtal, hur ska jag locka dom, 
eftersom jag har gjort, låt säga det flera gånger så till slut tänker jag ”nej jag måste ha patienten 
här på fysiskt besök”, hur ska jag faktiskt övertyga patienten att ”det funkar inte utan du måste 
komma hit” […] - Dietist 6

I intervjuerna framkommer det att många dietister arbetar i regioner som har länsövergripande 
uppdrag. Informanterna menar att digitala videobesök då kan innebära praktiska fördelar för 
dietister som arbetar med att göra hembesök hos patienter. En del patienter kan bo långt bort 
vilket gör att en stor del av arbetstiden går till att resa. Detta leder i sin tur till att dietisterna inte 
hinner träffa så många patienter under en arbetsdag. Informanterna menar att dietisternas restid 
även gör att patienterna får vänta onödigt länge på att träffa dietist. Vidare lyfter dietist 4 att 
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digitala videobesök kan öppna upp möjligheter för dietister att arbeta i andra regioner än där de 
är bosatta.
 

[…] i det här jobbet som jag har nu så är det för att jag inte sitter i den stad jag arbetar i. Jag sitter 
som sagt i en annan region och arbetar, jag är anställd av Region (namn) och sitter i (stad) men 
jobbar åt Region (namn) i dagsläget. Så det är ju helt enkelt för att jag sitter 40 mil bort som jag 
jobbar digitalt – Dietist 4

Trots de praktiska fördelarna som digitala videobesök innebär för patienter berättar 
informanterna att vissa patienter ändå föredrar fysiska mottagningsbesök. När informanterna 
reflekterar över anledningar bakom detta tycks svåra samtalsämnen och svåra sjukdomstillstånd 
vara centralt. I intervjuerna reflekter informanterna på om teknikovana och hög ålder kan vara 
bakomliggande faktorer till att vissa patienter vill träffas fysiskt men återkommer ofta till att 
orsaken bottnar i patienternas diagnoser eller svåra livssituation. Dietist 7 menar att 
faktabaserade samtal vid till exempel Irritable Bowel Syndrome (IBS) eller nydebuterad typ 2 
diabetes fungerar att genomföra digitalt, medan de tillfällen där det behövs mer stödjande och 
motiverande samtal kan vara svårt att få till på ett bra sätt digitalt. Vidare menar dietist 7 att det 
fysiska rummet tycks ge en annan typ av kontakt och ungdomar som lever i utsatta situationer 
hellre väljer fysiska mottagningsbesök framför videobesök.

[…] dom kanske vill känna samhörighet på ett annat sätt, mer liksom, en förtroendeingivande 
vuxen, och det är ju lättare att få till med fysiska besök, så att det inte bara bli ytterligare en, ett 
ansikte på en skärm för det blir ju en, lite mer, alltså kallt, ändå, man får ju inte den här, liksom 
varma upplevelsen av att det är en människa som lyssnar på mig, och dom är ju lite mera att dom 
behöver, liksom samtalsstöd – Dietist 7 

Dietist 2 berättar även att det kan vara svårt att stötta vissa patienter som har genomgått 
överviktskirurgi. En del av dessa patienter upplever ett försämrat psykiskt mående postoperativt 
på grund av deras komplikationer och behöver därmed mycket stöttning. Dietist 6 berättar också 
att patienter som är sjuka i cancer föredrar telefonbesök framför videobesök eftersom tekniken 
kan vara uttröttande.

[…] vi frågade dom om dom vill ta det virtuellt i stället ”nej, nej jag föredrar per telefon”, det kan 
vara att dom är för trötta för att tänka på tekniken – Dietist 6 

Inblick i trygg hemmiljö och vardagsmaten

Att dietisten och patienten kan se varandra under besöket är en aspekt som lyfts som positivt i 
intervjuerna. Informanterna berättar att digitala videobesök gör det möjligt att kunna tolka 
patienternas ansiktsmimik och kroppsspråk och menar att det leder till bättre kommunikation i 
jämförelse med telefonbesök. Till exempel kan dietisten få bekräftelse från patienten på att 
informationen som förmedlas under mötet är förstådd genom nickningar - något som inte är 
möjligt vid telefonbesök.

[…] man kan se hur det man säger landar, man kan tolka lite ansiktsuttryck och liksom små subtila 
signaler som man inte får annars när man är på telefon […] – Dietist 2

En annan aspekt som samtliga informanter lyfte som positivt med de visuella möjligheterna 
som digitala videobesök innebär var att kunna observera patienten i sin hemmiljö. Intrycket var 
att patienterna kände sig tryggare och mer avslappnade i hemmet jämfört med hälso- och 
sjukvårdsmiljön. Ett tillfälle där hemmiljön och tryggheten lyftes som extra viktig var vid 
måltidsobservationer för barn med neurologiska sjukdomar. Informanterna förklarade att de 
digitala måltidsobservationerna utfördes på ett sätt som skulle efterlikna de traditionella fysiska 
besöken. En dietist och logoped observerade barnet tillsammans vid datorn medan familjen 
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dukade upp vid matbordet i hemmet. Informanterna berättar att syftet med observationerna var 
att undersöka hur barn tolererar olika konsistenser på mat men även att undersöka hur 
måltidsmiljön vid bordet ser ut, till exempel hur barnet sitter vid matbordet och om barnet har 
en egen stol. Dietist 3 menar att de digitala måltidsobservationerna har en förmåga att bättre 
avspegla barnets verkliga måltidsmiljö i jämförelse med de fysiska besöken på sjukhusen 
eftersom dietistens och logopedens närvaro inte blir lika uppenbar för barnet

[…] det blir mycket mer avslappnad miljö för barnet, om man jämför med att komma då till 
sjukhuset och plötsligt bli placerad liksom i ett rum där man inte känner sig hemma och så sitter 
det två människor och stirrar på en medan man ska äta. Det kan man ju förstå att det kanske inte 
riktigt avspeglar hur det ser ut hemma - Dietist 3

En annan styrka som informanterna lyfter som positivt i relation till de digitala 
måltidsobservationerna är det stora livsmedelsutbud som erbjuds när familjerna befinner sig i 
hemmet och tillgång till kyl, frys och skafferi finns. I jämförelse med de fysiska 
måltidsobservationerna har föräldrar med sig ett litet antal utvalda livsmedel som ska testas, 
vilket informanterna menar inte ger samma utrymme till flexibilitet eftersom livsmedelsutbudet 
blir begränsat. Informanterna berättar att tillgången till kyl, frys och skafferi även var 
fördelaktigt när det kommer videobesök med vuxna patienter. Den visuella möjligheten leder 
till att patienterna kan visa upp livsmedel i kameran och ställa frågor till dietisten på ett nytt sätt 
som inte är möjligt i samma utsträckning vid fysiska besök. Dietist 2 berättar att patienterna 
kunde ställa frågor om produkter var godkända att använda utifrån deras individuella behov och 
sjukdomstillstånd eller söka rådgivning kring hur de ska förhålla vid olika livsmedelsalternativ. 
I intervjuerna berättar informanterna att de visuella möjligheterna också gör att dietisterna kan 
få en inblick i patienternas livsmedelsinköp och därmed kan få en bättre uppfattning om 
patienternas mat- och levnadsvanor. En aspekt som dietist 6 lyfter som fördel när det kommer 
till att se in i patientens kyl, frys och skafferi är att få en bättre insikt i patientens ekonomiska 
situation och därefter kunna anpassa rådgivningen utifrån vad dietisten ser. Att ställa en fråga 
som berör patienters ekonomi upplevs som känslig. 

[…] för vi behöver liksom ge ett papper med oss ”så här kommer ni köpa produkter, proteinrika 
livsmedel” låt säga efter första tiden efter operationen, dom behöver liksom öka det… självklart 
kan jag inte fråga patienten ”har du råd att använda den?”, men att se vad har dom liksom i 
kylskåpet då kanske man kan ha lite, det blir mer diskussion ”vad brukar ni köpa?”, ”vart brukar 
ni handla? – Dietist 6

Bortprioriterade fysiska mätningar och samtalsmaterial

Även om digitala videobesök för med sig många praktiska och visuella fördelar kan en del 
praktiska och visuella hinder betraktas i intervjuerna. Informanterna berättar att vid traditionella 
fysiska besök kan dietisten använda olika typer av bilder och material som stöd i samtalen för 
att både ge information och inhämta information från patienten. Det kan handla om bilder på 
kostcirklar, tallriksmodeller eller portionsstorlekar. Informanterna berättar att dessa typer av 
bilder och material kan vara svåra att visa upp i kameran och att delning av datorskärmen skulle 
underlätta. I dagsläget verkar möjligheten till att dela datorskärm vara begränsad av 
sekretesskäl, vilket upplevs som negativ av informanterna eftersom bilder och material inte kan 
användas på ett smidigt sätt och informationsinhämtningen blir därmed försvårad.  
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[…] det saknar jag för när jag har patienter face-to-face så vill jag gärna visa bilder och visa 
tallriksmodell eller kostcirkeln när vi pratar om vad är kolhydrater och så vidare, ja mängder 
också, där man kan ta en kostanamnes och visa på bilder så får de visa vilken portionsstorlek de 
använder och så vidare – Dietist 4

Informanterna som arbetar med barn tycks uppleva begränsningen med skärmdelning som 
besvärlig eftersom bilder på barns tillväxtkurvor brukar användas som underlag i samtalet med 
barnet och föräldrarna. Att inte kunna dela skärm eller använda olika typer av bilder och 
material som stöd i samtalen verkar vara en aspekt som också begränsar dietisternas möjligheter 
till att genomföra tolkbesök med patienter digitalt. Informanterna bokar därför in patienter som 
är i behov av tolk till fysiska mottagningsbesök.

[..] i många fall med våra tolkpatienter så vill man kunna visa produkter och prata och på ett annat 
sätt och också se hur tolken uppfattar och kunna förklara på ett annat sätt. Så att de har varit till 
största del på plats – Dietist 2

En annan aspekt som merparten av informanterna lyfte som hinder med digitala videobesök var 
att praktiska arbetsmoment så som längd- och vikttagning och uppmätning av bukomfång 
uteblir till följd av att dietisten och patienten inte befinner sig på samma plats. Informanterna 
berättar att uppgifterna i stället kunde inhämtas muntligt från patienten om patienten hade 
tillgång till mätinstrument i hemmet. Ett annat alternativ var att inhämta information från 
journalen förutsatt att patienten hade besökt sin vårdcentral, barnamödravårdscentral eller 
skolhälsovård innan besöket. I intervjuerna framkommer det dock att en del informanter 
upplevde att patienternas egna uppgifter var osäkra och att mätvärden som var uppmätta av 
utbildad vårdpersonal på vårdcentral var att föredra framför patienternas egna uppgifter, delvis 
för att vårdcentralerna använder kalibrerade mätinstrument men också för att uppgifterna 
dokumenteras in i journalsystemet och finns tillgängliga vid uppföljning. Mot bakgrund av den 
anledningen började dietist 6 i samband med videobesökens implementering i vården att skicka 
laboratoriebeställningar till vårdcentraler för uppmätning av olika mätvärden och patienterna 
tycks visa följsamhet.

Sedan början på hösten, där har jag börjat skicka labbeställningar för jag tänkte att, nej, vi kan 
inte bara lita på det här muntliga uppgifterna. Jag behöver liksom se det också i journalen. Och 
patienten, det finns en compliance kan jag säga här, bra compliance, dom åker faktiskt till 
vårdcentralen och lämnar in vikt eller tar en vikt och midjemått […]  – Dietist 6

Möjligheten att skicka laboratoriebeställningar till vårdcentraler tycks dock vara begränsad för 
vissa informanter. I intervjuerna framkommer det att det inom vissa regioner saknas samarbete 
med vårdcentraler, vilket upplevdes som begränsande av informanterna då enbart patienternas 
egna uppgifter finns till förfogande. Däremot uppkommer det i intervjuerna att uppgifter om 
vikt, längd och midjemått inte alltid är väsentlig för dietistens patientbedömning, utan att värdet 
av att samla in informationen kan skilja sig mellan olika patientgrupper. Informanterna menar 
att hos äldre och undernärda patienter, barn med funktionsvariationer och patienter som 
genomgått obesitaskirurgi är viktstatus viktigt, medan det hos patienter som genomgår 
sedvanlig kostbehandling för viktminskning inte alltid är lika betydelsefullt. Dietist 7 menar att 
vikten inte alltid kan påverkas och att andra faktorer kan vara mer angeläget att lägga fokus på 
under ett besök.

[…] jag är liksom av den uppfattningen att, vad ska man säga, obesitas i sig, det är så mycket mer 
än bara att äta rätt och gå ner i vikt, och det är inte alltid man kan påverka den vikten som man 
vill, och då känns det för mig dumt att haka upp sig på någonting som patienten kanske inte alltid 
kan påverka […] – Dietist 7
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Förutom de kvantitativa måtten såsom längd, vikt och midjemått berättar informanterna att 
bedömning av en patients kroppssammansättning kan vara av värde. När besöken genomförs 
digitalt upplever informanterna dock denna bedömning försvåras då patienternas synlighet i 
skärm oftast begränsas till den övre kroppsdelen, i vissa fall syns enbart ansiktet. När det 
kommer till patienter med levercirros uppger dietist 2 att det är viktigt att bedöma hur hela 
patienten ser ut och att uppgifter om enbart vikt inte är tillräckligt. Mot bakgrund av den 
anledningen bokas dessa patienter in till fysiska mottagningsbesök. Dietist 2 menar att denna 
patientgrupp även begränsas av digitala videobesök av det faktum att de har en förhöjd risk för 
kognitiv sjukdomspåverkan och nedsatt minnesfunktion.

[…] vi har haft lite levercirros patienter med liksom nedsatt minnesfunktion och sådär och då har 
vi kallat dem till mottagningen av den anledningen att de ska ha möjlighet att kunna komma hit 
så att vi kan uppfatta hur de ser ut också, för där är det ju extra viktigt att kunna bedöma hur hela 
personen ser ut, inte bara på vikt. – Dietist 2

En annan patientgrupp där informanterna tycker att det är viktigt att bedöma hur kroppen ser ut 
är hos barn. Enligt informanterna deltar de flesta barn inte alls under videobesöken, antingen 
till följ av att deras funktionsvariation gör att de inte aktivt kan delta i ett samtal eller för att de 
är för små. Dietist 1 berättar att den visuella begränsningen gör att det är svårt att få en bra 
uppfattning om barnets situation och att uppgifter om längd och vikt i en tillväxtkurva inte 
berättar hela sanningen.

Intervjuare: Känner du att du får rätt uppfattning av situationen? Informant: nej inte riktigt helt 
utan det är ju en bit som fattas där att faktiskt se barnet och se kroppskompositionen. En kurva 
säger ju inte riktigt allt så att det är ju, det kan gå förlorat […] – Dietist 1

Informanterna som arbetar med barn berättar även att när barn uteblir från videobesök 
försvinner interaktionen som kan ske mellan barnet och föräldern, vilket ytterligare har en 
negativ inverkan för dietistens bedömning av barnets situation. I samtalet mellan barnet och 
föräldern kan mycket information uppkomma, till exempel vad barnet har ätit i skolan. Vidare 
berättar informanterna att det kan vara svårt att få en bra uppfattning om patienter vid 
gruppföreläsningar. När föreläsningar genomförs digital för patienter som ska genomgå 
överviktskirurgi stänger huvuddelen av patienterna av både kamera och ljud, vilket dietist 2 
menar gör att det blir svårt att få en bra uppfattning om hur patienterna är som personer. Det i 
sin tur leder till att det blir svårare för dietisten att få en känsla för om patienter riskerar att få 
problem med följsamhet efter operation. Dessutom menar dietist 2 att det inte uppstår någon 
diskussion mellan patienterna som det vid traditionella fysiska besök brukar göra.

DISKUSSION

Resultaten från denna undersökning visar på att informanterna ser många fördelar med digitala 
videobesök, både för patienter och dietister. Informanterna menar att digitala videobesök kan 
leda att tillgången till dietist ökar för patienter som har lång resväg till vård. Vidare menar 
informanterna att digitala videobesök kan effektivisera dietistens arbete och möjliggöra arbete 
inom på distans. Ytterligare fördelar som lyfts i intervjuerna är de visuella möjligheterna som 
tycks kunna bidra till förbättrad kommunikation och medföra att dietisten kan få en inblick i 
patientens hemmiljö. I intervjuerna framkommer dock att digitala videobesök inte verkar vara 
lämplig för alla patientgrupper och vid alla typer av diagnoser och sjukdomstillstånd. 
Informanterna i undersökningen upplevde också begräsningar med att dela datorskärm som 
försvårade samtalet med patienten samt visuella och praktiska begränsningar som försvårade 
informanternas bedömning av patienten.  
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Informanterna i undersökningen uppfattade att många patienter föredrog digitala videobesök 
med dietister då det var tillgängligt, flexibelt och minskade behovet av att resa. Detta resultat 
går i linje med vad tidigare forskning har visat från Carter et al. (2018) och Liaw et al. (2019). 
I intervjuerna berättar informanterna att tidsaspekten troligen är en bakomliggande faktor till 
att många patienter föredrar digitala videobesök framför traditionella fysiska besök. Vård- och 
omsorgsanalys (2020) undersökning visade liknande resultat där korta väntetider har värderats 
högt av patienter. Tidigare forskning visar även på att patienter generellt sett är mer positivt 
inställda till att använda digitala vårdbesök i jämförelse med hälso- och sjukvårdpersonal. 
Hälso- och sjukvårdspersonal tycks se risker med att vården kommer att överutnyttjas när 
vården blir mer tillgänglig. I relation till denna undersökning verkade inte dietisterna se några 
risker med att digitala videobesök skulle kunna leda till att vården överutnyttjas. 

Resultaten från undersökningen visar på att informanterna upplevde att digitala videobesök kan 
leda till en ökad tillgänglighet till dietistvård för patienter och effektivare arbete för dietister. 
Detta har resultaten från Brunton et al. (2021) studie också visat. Mot bakgrund av denna 
kännedom verkar digitala videobesök kunna leda till effektivare och mer tillgänglig vård, vilket 
är två utav Regeringens och SKL:s mål med digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Det 
krävs dock mer forskning inom området som kan dra slutsatser och generalisera dessa resultat. 
Att digitala vårdmöten skulle leda till effektivare vård kan också ifrågasättas om tjänsterna 
riskerar att överutnyttjas. I enlighet med Edbacken et al. (2021) är videobesök dessutom en mer 
informationstung kommunikationskanal i jämförelse med till exempel telefonbesök, vilket kan 
leda till att besöken tar längre tid att avhandla. Informanterna i denna undersökning menade att 
digitala videobesök för med sig nya visuella möjligheter i form av att dietisterna bland annat 
kunde titta in i patienternas hemmiljö. Detta upplevde informanterna kunna ge en bättre 
förståelse för patienternas livssituation och matvanor, vilket skulle kunna leda till att 
nutritionsbehandlingar blir mer anpassade efter patienternas behov. Frågan som kan ställas här 
är dock om dessa visuella möjligheter leder att besöken riskerar att ta ännu längre tid – eftersom 
det blir mer information att bearbeta. Informanterna i undersökningen uttrycker även en önskan 
om fler tekniska möjligheter i form av att kunna dela skärm och använda olika bilder och 
material som stöd i samtalen, vilket skulle kunna göra videobesöken ännu mer 
informationstunga. Detta är en aspekt som behöver tas i beaktande vid utvärdering om digitala 
videobesök leder till effektivare vård.

Regeringen och SKL (2016) menar att en digitaliserad hälso- och sjukvård ska göra vården mer 
jämlik. Det blir dock tydligt i intervjuerna att digitala videobesök inte är lämpligt för alla 
patientgrupper och vid alla typer av diagnoser och sjukdomstillstånd. Till exempel upplever 
informanterna att patienter som är svårt sjuka, har nedsänkt känslotillstånd och har en besvärlig 
livssituation passar bättre att avhandla fysiskt. Även barn och patienter som är i behov av tolk 
upplever dietisterna hindras av digitala videobesök. Att alla sjukdomstillstånd inte går att 
avhandla digitalt har även Vård- och omsorgsanalys (2020) undersökning visat. Här kan då 
frågan ställas om digitala vårdbesök verkligen leder till en mer jämlik vård när resultaten från 
både den här undersökningen och tidigare forskning ger indikationer på det motsatta. 

Metoddiskussion

Den kvalitativa metod som ligger till grund för denna undersökning betraktades som den mest 
lämpade eftersom dietisters upplevelser och erfarenheter kring ett relativt outforskat ämne var 
av intresse att undersöka. Tillämpning av en annan metod, till exempel enkäter, hade varit 
svårt att genomföra mot bakgrund av att det saknas kunskap inom området och därmed också 
svårighet att utforma relevanta frågor.
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Eftersom ämnesområdet är outforskat gjorde studenterna en avvägning att det kan vara svårt att 
hitta informanter med erfarenhet inom området. Den initiala fasen av urvalsprocessen baserades 
därför på ett bekvämlighetsurval där det personliga kontaktnätet utnyttjades. 
Bekvämlighetsurval bygger på vad som är enklast och passande för de som genomför 
undersökningen samt vilka personer som ligger närmast till hands. Enligt Denscombe (2016) 
kan en sådan metod vara passande vid småskaliga undersökningsprojekt där både tid och budget 
är begränsade. Den senare delen av urvalsprocessen bestod av ett snöbollsurval där dietister 
från det första urvalet spred ett informationsblad till nyckelpersoner med upplevelser och 
erfarenheter inom undersökningsområdet. Det målstyrda snöbollsurvalet kan därmed betraktas 
som en styrka eftersom det bidrog till att dietisterna som medverkade i undersökningen hade 
relevanta erfarenheter. Både bekvämlighetsurval och snöbollsurval är emellertid subjektiva 
urval, vilket gör att undersökningens överförbarhet minskar (Bryman, 2018). Vidare valde 
studenterna även att begränsa undersökningens utbredning till Mellansverige mot bakgrund av 
att kunna erbjuda informanterna möjlighet till fysiska intervjuer, detta begränsar dock 
undersökningens överförbarhet ytterligare. Enligt Bryman (2018) kan digitala intervjuer ge 
samma innehållsrika data som vid fysiska intervjuer. Möjligheten till fysiska intervjuer hade 
därmed kanske kunnat bortses och undersökningens utbredning hade kunnat vara större 
eftersom alla informanter i slutändan ändå valde att genomföra intervjuerna digitalt. Trost 
(2010) menar däremot att kvalitativa undersökningar inte strävar mot att generalisera resultat, 
utan snarare mot att nå en bättre förståelse inom området.

En styrka med undersökningen är den pilotintervju som genomfördes med den första 
rekryterade informanten. Studenterna var ovana vid att utföra intervjuer vilket innebär att 
pilotintervjun gav möjlighet till att testa på intervjutekniken och den framtagna intervjuguiden. 
Efter att pilotintervjun var genomförd visade det sig att frågorna var otydligt formulerade och 
frågorna kunde därmed revideras inför ordinarie intervjuer. Enligt McGrath et al. (2019) bidrar 
pilotintervjuer till värdefulla erfarenheter som påverkar nästföljande intervjuer positivt. En 
svaghet med undersökningen är däremot att de efterföljande intervjuerna endast pågick i cirka 
30 minuter. Enligt Bryman (2018) behöver intervjuerna vara 30–60 minuter för att ge tillräcklig 
innehållsrika data. Att intervjuerna endast blev 30 minuter kan tyda på att metodvalet inte var 
passande, att frågorna i intervjuguiden inte var rätt formulerade eller att tillräckligt med 
följdfrågor inte ställdes. Att studenterna var ovana vid att utföra kvalitativa intervjuer kan ha 
varit en bidragande faktor. Bryman (2018) menar dock att kortare intervjuer nödvändigtvis inte 
behöver betyda att kvaliteten på intervjun är sämre. Mot bakgrund av att intervjuerna blev korta 
valde studenterna att utöka antalet rekryterade informanter från fem till sju för att minimera 
risken att information skulle gå förlorad. 

Vid kvalitativ forskning är forskarna inblandade under hela undersökningsprocessen vilket 
leder till att tillförlitlighet kan påverkas negativt. Det är därav stor vikt att under processens 
gång vara uppmärksam på hur forskarnas inblandande kan påverka undersökningen. Pilnick 
och Swift (2011) benämner detta som reflexivet och menar att det är viktigt att belysa för att 
öka trovärdigheten. Bryman (2018) förklarar att ett första steg i forskningsprocessen är att 
skaffa sig en kunskapsbas inom området som planeras att undersökas genom att läsa in sig på 
befintlig litteratur och forskning. Detta är dessutom en förutsättning för att kunna konstruera en 
intervjuguide och genomföra en bra intervju (Bryman, 2018). Ahrne och Svensson (2015) 
menar däremot att detta kan leda till att undersökningen blir subjektiv eftersom intervjuaren 
med sina förkunskaper formulerar frågor i intervjuguiden som kan leda in informanterna på 
eftersträvansvärda eller förväntade svar. I denna undersökning var de två studenterna som 
utformade intervjuguiden och genomförde intervjuerna medvetna om denna risk och försökte 
därmed att vara så neutrala som möjligt under intervjusituationen och inte lägga någon 
värdering i informanternas svar. 
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En annan nackdel med denna undersökning var att båda studenterna som genomförde 
intervjuerna deltog vid alla intervjuer. Detta menar Trost (2010) kan göra att det blir 
maktobalans i intervjusituationen och att den intervjuade hamnar i ett underläge. Detta är dock 
något som är mer vanligt vid mer ”känsliga” ämnesområden, vilket denna undersökning inte 
skulle kunna betraktas som. En annan nackdel med denna undersökning var att den ena 
studenten hade en personlig koppling till tre utav de sju informanter som deltog i 
undersökningen, vilket kan ha påverkat informanternas svar i intervjuerna. Deras personliga 
koppling kan å andra sidan ha bidragit till att informanterna kände ett större förtroende under 
intervjusituationen.

Vid bedömning av tillförlitlighet hos en kvalitativ undersökning behöver fyra kriterier 
uppfyllas: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera 
(Bryman, 2018). För att skapa trovärdighet i resultaten kan responsvalidering användas vilket 
innebär att resultaten redovisas för informanterna för att styrka att informanternas verklighet 
har uppfattats på rätt sätt. I denna undersökning erhölls detta genom att ställa förtydligande 
frågor under intervjun. Till exempel ”Förstod jag dig rätt...?” och ”Finns det något du vill 
tillägga som vi inte har berört?”. När det kommer till överförbarhet är urvalsmetoderna inte av 
det slag som gör att resultaten går att överföra till andra miljöer. Huvudresultaten från denna 
undersökning går dock i samma riktning som tidigare undersökningar och därav kan det finnas 
en viss överförbarhet. För att bedöma om en undersökning är pålitlig berättar Bryman (2018) 
att undersökaren ska skapa en fullständig och tillgänglig redogörelse för alla steg av 
forskningsprocessen. I denna undersökning har detta uppnåtts genom en utförlig 
metodbeskrivning. Vidare menar Bryman (2018) att undersökaren ska säkerställa att de har 
agerat i god tro. Studenterna har därför inte medvetet låtit sina personliga värderingar påverkat 
utförandet i undersökningen. Genom detta uppfylls kriteriet om att styrka och konfirmera 
resultatet (Bryman, 2018).

Uppsatsen resultat i relation till dietistprofessionen

Med rådande brist på dietister, en ojämlik kompetensfördelning mellan regionerna och en ökad 
efterfrågan på dietistkompetens i framtiden kan digitala videobesök innebära en mer 
effektiviserad dietistvård. Det behövs däremot mer forskning inom området för att fastställa 
detta resultat. Det behövs också mer kunskap om vilka patientgrupper, diagnoser och 
sjukdomstillstånd som är lämpliga för videobesök för att säkerställa att patientsäkerhet uppnås. 
För att utforska eventuella implementeringshinder är det även av värde att undersöka 
verksamma dietister som inte har erfarenhet av att arbeta med digitala videobesök. Inför 
framtiden är det även av värde att ta reda på hur patienter upplever att digitala videobesök med 
dietister fungerar eftersom det i dagsläget saknas kunskap inom området och är väsentligt för 
kvalitetsutvärdering. 

SLUTSATS

Undersökningen visar på att dietisternas upplevelser och erfarenheter av att genomföra digitala 
videobesök med patienter i stora drag var positiva. Dietisterna såg möjligheter med att digitala 
videobesök kunde leda till ökad tillgänglighet till dietistvård för patienter, effektivare arbete för 
dietister och nya möjligheter till att arbeta på distans. Däremot lyfter informanterna att digitala 
videobesök inte är lämpligt för alla patientkategorier och vid alla typer av diagnoser och 
sjukdomstillstånd. Det verkade också finnas praktiska moment och visuella hinder som 
försvårade dietisternas patientbedömning och kommunikation med patienten. Resultaten från 
denna undersökning baseras på ett litet urval av verksamma dietister i Mellansverige och bör 
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tolkas med viss försiktighet. Det krävs mer forskning inom området för att kunna generalisera 
resultaten till andra dietistverksamheter i Sverige.
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BILAGAGOR

Bilaga 1. Informationsbrev

Har du erfarenhet av videobesök med patienter?

Vi söker dig som är legitimerad dietist och vill dela med dig av dina erfarenheter!

Vilka är vi?

Vi heter Jenny och Cecilia och är dietiststudenter på Uppsala universitet. För tillfället skriver vi vårt 

examensarbete och är intresserade av att undersöka hur dietister upplever patientbesök via video.

Vad är syftet och varför är det intressant?

Syftet är att undersöka dietisters erfarenheter kring videobesök med patienter. Vi kommer ställa frågor 

kring implementeringsprocessen, upplevelsen av hinder/möjligheter samt hur kommunikationen med 

patienten fungerar. Forskning visar att förmågan att kommunicera med patienter spelar en stor roll för 

hur nöjd patienten är med mötet samt att det har en inverkan på hur benägen denne är att följa givna 

rekommendationer. I takt med digitaliseringens framfart har det under de senaste åren blivit allt 

vanligare med digitala vårdbesök, därav är det också av intresse att undersöka hur användandet av 

videobesök 

fungerar för dietisten.

Hur går medverkan till?

Du som deltar kommer att få genomföra en intervju med oss studenter i 30–60 minuter. Du väljer om 

intervjun sker via platsträff, video- eller telefonmöte. Intervjuerna kommer att genomföras löpande 

under vecka 46-49 2021. Vi ser gärna att ni tar kontakt med oss så snart som möjligt om intresse för 

att delta finns. Senaste svarsdatum: 26 november 2021.

Medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet utan att uppge 

något skäl. Uppgifter som samlas in kommer endast användas i utarbetning av studien.

Har ni frågor eller vill delta?

Kontakta oss på:

mail@gmail.com alternativt 070-xxx xx xx

mail@hotmail.com alternativt 070-xxx xx xx

mailto:mail@gmail.com
mailto:mail@hotmail.com
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Bilaga 2. Intervjuguide

INTERVJUGUIDE

Vi genomför denna studie för att skriva vår uppsats om dietisters erfarenheter av att ha videobesök med 
patienter. Syftet med studien är att ta reda på hur dietister tycker att kommunikationen med patienten fungerar 
när den sker via video, vilka hinder och möjligheter som finns med videomöten och hur 
implementeringsprocessen av dessa fungerat. Alla deltagare är anonyma och vi kommer att avidentifiera alla 
intervjusvar. Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när som 
helst.
 

● Ger du ditt samtycke till att delta i denna studie? 
● Vi vill gärna spela in intervjun, är det okej för dig? 
● Har du några frågor innan vi sätter i gång?

Inledning

● Hur många år har du jobbat som dietist? 
● Jobbar du på sjukhus eller inom primärvården? 
● Vilken patientgrupp möter du när du har videobesök? (vilka sjukdomar?) 

○ Vilken typ av patient tycker du lämpar sig bra/ mindre bra för videobesök? 
● Hur tycker du generellt sett att det fungerar med videobesök?

Tema 1: Implementeringsprocessen
 

● Hur kommer det sig att du arbetar med videobesök? 
● När började du ha videobesök med patienter? (innan corona eller i och med corona?) 
● Hur ofta har du videobesök med patienter? 
● Hur gör du avvägningen mellan fysiskt/ video/ telefonbesök?
● Hur känns det att använda tekniken? (smidighet, säkerhet, patientens integritet) 

Tema 2: Hinder och möjligheter med videobesök

● Vad upplever du att det finns för möjligheter med videobesök utifrån just dietistens roll / 
nutritionsbehandlingen? 

● Vad upplever du att det finns för hinder med videobesök utifrån just dietistens roll / 
nutritionsbehandlingen?

Tema 3: Kommunikation 

● Hur upplever du att det är att prata med en patient över video (verbal kommunikation)? (ta emot 
information t.ex. förstå, lyssna aktivt och ge information/söka information) 

● Hur upplever du det är att tolka och visa kroppsspråk (icke-verbal kommunikation) över video? 
(svårare/ lättare att tolka i jämförelse med fysiska besök/ telefonbesök?)

● Hur upplever du att kommunikationen fungerar om fler än du och patienten deltar under ett besök? 
(tex övrig vårdpersonal, tolk, gruppbesök)

● Hur upplever du förmågan att kunna visa empati?
● Hur skapar man en bra relation till patienten via videobesök? (jämfört med fysiskt/ telefonbesök) 

Avslutning

● Vad är dina tankar kring digitala vårdbesök och framtiden? 
● Vad är viktigt att tänka på när man som dietist har videobesök?
● Informanten, är det något som vi inte pratat om som du skulle vilja lägga till? 


