
 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 

 

 

 

Patienters definitioner och upplevelser  

av bemötandet på mag-tarmmottagningen i Enköping  

- En kvalitativ studie 

 

 

 

 

Författare                      Handledare 

Therése Adolfson                                                                Ulrika Pöder 

Malin Dahlström 

Examinator 

Barbro Wadensten 

Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp  

Vt 2009 

                                             

 

 



  

 

SAMMANFATTNING 

Studiens syfte var att undersöka hur patienterna på Mag-tarmmottagningen i Enköping 

definierade bemötande, hur de upplevde att de blivit bemötta av vårdpersonalen och vilka 

faktorer som var betydande för hur bemötandet upplevdes. Studien har en explorativ design 

med en kvalitativ ansats. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer hölls med nio patienter. 

Datainsamlingen pågick under tre veckors tid och intervjuerna med deltagarna genomfördes 

dels på plats på mottagningen och dels via telefon. Resultatet visade att deltagarna definierade 

ett gott bemötande som att vårdpersonalen var lyhörda, hade en social kompetens samt att 

personalen visade att de hade tid för dem och att de kunde hjälpa dem snabbt och effektivt. 

Samtliga studiedeltagare uppgav att de upplevde att de fått ett positivt bemötande av 

vårdpersonalen. Flera faktorer spelade en roll i hur de upplevde bemötandet, såsom: 

individanpassad vård, information, kontinuitet, kunskap, social kompetens, stress och 

trygghet. Slutsats: Studiedeltagarna är tillfredställda med det bemötande de fått av personalen 

på mag-tarmmottagningen och faktorer som haft betydelse för detta bemötande var 

individanpassad vård, information, kontinuitet, kunskap, social kompetens, stress och 

trygghet. Bemötande är ett komplext begrepp och det är viktigt att vårdpersonalen har 

förmågan att anpassa sig till patientens individuella behov för att ett bra bemötande och en 

god vård ska kunna uppnås. 

 

Nyckelord: attityder, sjuksköterska, patient, tillfredställelse, vård, bemötande, 

kommunikation, perspektiv, sjuksköterska - patient relationer 

 

ABSTRACT 

The aim of the study was to investigate how patients at a gastro-intestinal surgery in Enköping 

defined the concept encounter, how they felt they had been cared for by the health personnel 

and which factors played a significant role for their experience of the encounter. The study is 

a qualitative explorative interview study. Data was collected from the nine patients that 

participated in the study and semi-structural interviews were held during a period of three 

weeks total. The interviews were held at the gastro-intestinal surgery or via telephone. The 

result showed that the patients were content and satisfied with the encounter that they had 

experienced. Several factors had impact on how the patients defined encounter, as well as 

how they experienced it. Those factors were individualized care, information, continuity, 

knowledge, social competence, stress and a sense of security. Conclusion: The patients were 

satisfied with the encounter that they had experienced. There were several factors that 



  

 

impacted on how the patients defined encounter, as well as how they experienced it. Those 

factors were individualized care, information, continuity, knowledge, social competence, 

stress and a sense of security. 

 

Keywords: attitudes, nurse, patient, satisfaction, care, encounter, communication, 

perspective, nurse-patient relations 
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INLEDNING 

Att vara patient inom sjukvården kan vara en traumatisk upplevelse och ge människor en 

känsla av att vara utelämnade, av att vara en i mängden, ett personnummer snarare än en 

person (Milton, 2002). Därför är det viktigt att vårdpersonalen inger en känsla av trygghet och 

bemöter patienten på ett respektfullt och förtroendeingivande sätt. 

 

Enligt de riktlinjer som utarbetats av International Council of Nurses (ICN) bör 

sjuksköterskan ge en omvårdnad som respekterar mänskliga rättigheter och tar hänsyn till 

människors värderingar, vanor och tro. Vidare förväntas sjuksköterskan även kunna föra en 

dialog med en patient eller dess närstående där stöd och vägledning är essentiella faktorer för 

att främja patientens delaktighet och självbestämmande (ICN, 2007).  

Omvårdnadsteoretisk förankring 

Joyce Travelbees teori från 1966 om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter grundar sig på 

interaktionen mellan sjuksköterska och patient samt hur den kan upplevas och vilka följder 

den kan få. Travelbees teori bygger på en existentialistisk åskådning där de viktigaste 

begreppen är människan som individ, lidande, mening, mänskliga relationer samt 

kommunikation (Kirkevold, 2000). Syftet med teorin är att hjälpa patienten att hantera 

sjukdom och lidande, dra lärdom av sina erfarenheter samt att finna en mening i sin situation 

(Kirkevold, 2000; Meleis, 1991).   

 

Kommunikation är sjuksköterskans viktigaste verktyg. Sjuksköterskan bör använda 

kommunikationsstrategier som främjar möjligheterna för att ha ett öppet samtal med 

patienten, bland annat genom att visa lyhördhet, reflektera över det patienten säger och 

använda öppna frågor (Meleis, 1991). Travelbee ansåg att kommunikation är en mycket viktig 

process där tankar och känslor anförtros mellan patient och sjuksköterska. Att lära känna 

patienten och att utforska och tillgodose dennes behov bör eftersträvas vid ett samtal mellan 

vårdtagare och vårdgivare för att hjälpa den att bemästra sin sjukdom och lidande samt att 

finna en mening i sin upplevelse (Kirkevold, 2000). 

 

Människan är en unik och oersättlig individ, menar Travelbee och tar avstånd från att 

generalisera begreppet patient då alla dras över en kam och personens individualism 

försvinner. Sjuksköterskan bör vara medveten om sin stereotypa uppfattning av patienten och 
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dess sjukdom så att hon har möjlighet att bryta sig loss från detta kategoriska tänkande. Detta 

bör öka möjligheterna för sjuksköterskan att upptäcka personens speciella egenskaper och 

önskemål vilket leder till att ett band kan etableras mellan sjuksköterskan och patient. Det är 

även viktigt att patienten ser sjuksköterskan som en individ då en mellanmänsklig relation 

endast kan existera mellan personer och ej mellan abstrakta roller, såsom patient- och 

sjuksköterskeroll. Enligt Travelbee kommer denna ömsesidiga relation leda till en förbättrad 

interaktion mellan vårdtagare och vårdgivare vilken kan uppnås först då följande faser 

genomgåtts: det första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati, ömsesidig förståelse 

och kontakt (Kirkevold, 2000; Meleis, 1991). Då varje individ är unik är även lidandet ett 

personligt fenomen.  

 

”Vårdgivaren kan inte veta hur individen upplever sin sjukdom utan att tala med vederbörande  

och av honom få höra vilken mening han själv lägger in i sitt tillstånd” - Joyce Travelbee (Kirkevold, 2000, s. 

132).  

 

Det är viktigare för sjuksköterskan att förhålla sig till individens upplevelse av sin sjukdom än 

att fokusera på medicinska diagnoser och objektiva bedömningar. Att tolka patienten utifrån 

likheter med andra patienter och deras sjukdomar bör även undvikas av sjuksköterskan för att 

kunna förstå patients lidande och kunna hjälpa den i detta (Kirkevold, 2000; Meleis, 1991).    

 

Bemötande 

Bemötande är en naturlig del i samtliga möten mellan olika individer och ett trevligt och 

acceptabelt bemötande kan ses som ett generellt uttryck för medmänsklighet (Andersson, 

2003). Rent konkret innebär bemötande att ett aktivt förhållningssätt används i ett möte med 

en medmänniska, i olika situationer. Begreppet kan ses från två perspektiv: dels utifrån 

personen som bemöter, och dels utifrån den som upplever bemötandet. Detta innebär alltså att 

en av två parter kan känna sig negativt bemött trots att den andra personen anser att 

bemötandet var gott. I dessa fall uppstår då en bemötandeproblematik, i form av att 

individerna inte förstår varandras intentioner. I de fall då människor har svårt att förstå 

grundvalen för varandras handlande kan denna bemötandeproblematik uppstå, exempelvis om 

det saknas en gemensam kulturell och social värdegrund. Människor kategoriserar ofta sin 

omgivning och agerar efter de sociala koder och normer de fått lära sig. Dessa samhälleliga 

spelregler kan ta sig uttryck på olika sätt beroende på var man befinner sig i världen, vilket då 

kan resultera i olika sätt att bemöta, och uppleva bemötande (Socialstyrelsen, 2001).  



 3 

 

Bemötande inom sjukvården 

Vårdpersonal möter dagligen patienter med olika bakgrund och diagnoser varpå bemötande 

blir ett centralt samt mångfacetterat begrepp i det dagliga arbetet. Detta ställer stora krav på 

sjuksköterskans yrkeskunnande och förmåga att anpassa vården efter patientens individuella 

behov. Mötet med människor i en professionell kontext är aldrig en enkel uppgift då det 

innebär ett oundvikligt intrång i en annan människas liv. Att vara sjuksköterska innebär ett 

arbete som patientens språkrör, och i denna uppgift ligger ett förväntat ansvar i att möta 

medborgarnas och samhällets förväntningar på demokrati och solidaritet. Detta förväntade 

ansvar blir därför många ett etiskt dilemma för hälso– och sjukvårdspersonal (Andersson, 

2003). Problematiken ligger ofta i att det är personen i den professionella rollen som aktivt 

bemöter medan klienten som är i behov av hjälp automatiskt hamnar i beroendeställning, den 

som blir bemött. Inom vården gestaltas detta scenario ofta av sjuksköterskan som med sin 

förväntade kunskap och tillgång till resurser bemöter patienten som är i behov av dessa 

(Socialstyrelsen, 2001). Patientens behov av sjuksköterskans kunskap resulterar därmed 

automatiskt i ett asymmetriskt förhållande, en obalans. Den skillnad i kunskap som finns 

mellan sjuksköterska och patient ska dock inte ses som att de inte är jämlika som individer, 

utan borde endast förstärka vikten av ett gott bemötande för att minska den utsatthet och 

sårbarhet patienten kan uppleva (Andersson, 2003).  

 

Det finns många faktorer som kan påverka hur patienter upplever att de blir bemötta av 

sjukvårdspersonal. Hälso- och sjukvården är en dynamisk miljö där patienten ofta är utsatt 

och sårbar och då blir bemötandet också ofta betydelsefullt för hur patienterna upplever 

vårdkvalitet (Milton, 2002). För patienter med kroniska sjukdomar kan en otillfredsställande 

kontakt med vårdpersonal innebära att de får svårare att återhämta sig och hantera de 

känslomässiga och psykologiska behov som kan uppstå efter sjukhusvistelsen (McQueen, 

2000). 

 

Bemötande består till stor del av kommunikation individer emellan. Kommunikation kan vara 

mer än bara det som uttrycks verbalt. Kroppsspråk och ansiktsmimik, det vill säga ickeverbal 

kommunikation, spelar en stor roll i det dagliga samspelet mellan individer (Burton & 

Dimbleby, 1999). Sjuksköterskan ska enligt Socialstyrelsens riktlinjer (2005) ha förmåga att 

kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt. En irländsk studie (McCabe, 2004) syftade till att från ett patientperspektiv 

granska sjuksköterskors förmåga till kommunikation. Fynden indikerar att sjuksköterskor har 
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förmåga att kommunicera när de har en patientcentrerad inställning men oftast agerar de i 

mötet med patienten istället med en praktiskt inriktad inställning. Resultatet av studien 

understryker därmed kommunikationens betydelse för ett gott bemötande. En god förmåga att 

kommunicera anses därför vara en egenskap som kliniskt verksamma sjuksköterskor bör 

besitta. Dock menar Chant et. al (2002) att så inte alltid är fallet. Vidare menar Chant et. al att 

det tenderar att finnas en lucka mellan teori och praktik vad gäller kommunikationsstrategier i 

modern sjuksköterskeutbildning. Med detta menas att sjuksköterskestudenter inte alltid är 

förberedda på den kliniska verksamheten och de krav som ställs på att vara en duktig 

kommunikatör.  

 

I en skotsk studie av McQueen (2000) upplevde patienter att de kände trygghet och ett gott 

bemötande när sjuksköterskorna hade tid med dem, gav adekvat information samt upplevdes 

vara kunniga inom sitt område. I en studie av Henderson (2003) intervjuades patienter och 

sjuksköterskor från olika sjukhus. Resultatet pekade på att sjuksköterskor sällan involverade 

patienterna i beslutsfattandet rörande deras vård och gav dem verktygen till att fatta 

informerade beslut om sin hälsa. Sjuksköterskorna uppfattades ofta ha en överlägsen attityd 

och att de ibland använde sin makt till att kontrollera olika situationer. Den negativa 

maktbalans som uppstod i dessa situationer var också anledningen till att det inte formades ett 

partnerskap mellan patient och sjuksköterska, något som patienterna önskade för att kunna 

känna trygghet och att de blivit bra bemötta. Patienterna uppgav i studien att då de fått 

tillräcklig information om sin situation kände de sig så pass säkra att de ville ta initiativ till att 

fatta beslut om sin egen vård.  Patienterna upplevde sig själv och sjuksköterskan som ett team, 

och ville fatta de viktiga besluten gemensamt. I Hendersons studie (2003) framkom även att 

flera av sjuksköterskorna beskrev sin yrkesroll som den som vet bäst, beslutsfattaren. Detta 

innebar att sjuksköterskorna medvetet exkluderade patientens rätt till informerade beslut 

genom att inte uppmuntra till frågor samt att säga åt patienten vad han eller hon skulle göra 

(Henderson, 2003). Patienter önskar inte bara få information utan även att den ska vara 

adekvat, tillräcklig, ges på ett enkelt språk samt att det ska finnas möjlighet till att ställa frågor 

vid behov (Larrabee, 2001).  

 

Halldorsdottir (2008) har undersökt hur patienter definierade ett gott förhållande till 

sjuksköterskan. Patienterna upplevde närhet till sjuksköterskan om hon genuint verkade bry 

sig om dem, ansågs kompetent och hade en slags ’professionell vishet’ som var en 
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kombination av kunskap och erfarenhet. Om sjuksköterskan hade dessa tre egenskaper 

upplevde patienterna att de litade på denne och att de blev väl omhändertagna och bemötta.  

I Australien (Irurita, 1999) gjordes en studie i syfte att ta reda på vilka faktorer som ur ett 

patientperspektiv leder till en ökad tillfredställelse över sin vård. Några av dessa faktorer 

handlade om patientens relation till sjuksköterskan. Att sjuksköterskan tar sig tid för patienten 

då denne är ledsen eller rädd samt att sjuksköterskan är kunnig, empatisk och har förmågan att 

känna medkänsla var faktorer som patienter ansåg var viktiga. Patienter tycks också värdera 

personliga egenskaper hos sjuksköterskan som viktiga för hur de upplever bemötande. I en 

studie av Thorsteinsson (2002) fick patienter berätta om tidigare erfarenheter av möten med 

sjuksköterskor. De sjuksköterskor som patienterna upplevde gav en högkvalitativ vård var 

dem som var varma, ömma, artiga, leende, förstående, glada och positiva. Många av 

informanterna i studien hade personliga favoriter bland sjuksköterskor som enligt patienterna 

gjort allt för att göra deras sjukhusvistelse så bra som möjligt: 

 

“They were super human beings and had an aura generating from their personality, extremely gentle and 

understanding- they came right into (close to) my heart, their caring was so much, Without being obtrusive. They 

attend each task automatically – know just what to do. I would say they are perfect nurses. It felt like a certain 

lightness [humour] and caring came with them – just something in the character” (Thorsteinsson, 2002, s. 35).  

 

Tillit var en annan faktor som patienter upplevde vara viktig i det ömsesidiga förhållandet 

med sjuksköterskan. Lotzkar & Bottorff (2001) observerade interaktionen mellan patienter 

och sjuksköterskor och såg att tillit spelade en stor roll i hur relationen mellan parterna 

utvecklades. Ju mer tillit, desto mer vågade patienten själv ta plats i relationen och fatta beslut 

rörande sin egen vård. Humor och social samvaro verkade också vara en betydelsefull 

komponent i relationen mellan sjuksköterska och patient.  På det viset kunde sjuksköterskan 

lära känna patienten som en individ och inte endast en diagnos. Vikten av tillit i förhållandet 

mellan sjuksköterska och patient beskrivs ytterligare i en studie av Nordgren & Fridlund 

(2001). Resultatet visade att patienterna upplevde en känsla av tillit till vården och de 

medicinska och omvårdnadsmässiga procedurer de utsattes för men de kände sig samtidigt 

maktlösa. Detta upplevde patienterna bero på att de inte hade tillräckligt mycket att säga till 

om, att de inte var delaktiga i beslutsfattandet. De tyckte sig också sakna information och 

kunskap om olika behandlingsstrategier. De önskade mer inflytande över sin egen situation i 

form av att få vara med och fatta beslut. 
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“Caring does not involve specific tasks, instead it involves the creation of a sustained relationship with the other, 

an ability to reflect on the specifics of that person's history, and an ongoing process of dialogue through which 

assessments and interventions can be tried, monitored for relevance and adopted and adapted as 

necessary” (Crowe, 2000, s. 967). 

 

Människor har vid kontakt med hälso- och sjukvården rätt att bli behandlade med värdighet 

och respekt (World Health Organization [WHO], 1994). I en Australiensisk studie (Walsh & 

Kowanko, 2001) var syftet att definiera sjuksköterskornas och patienternas syn på värdighet 

samt vilka element som upprätthåller eller äventyrar patienternas känsla av värdighet i ett 

vårdsammanhang. Respekt, kontroll, tid, möjlighet till avskildhet och stöd var de fem faktorer 

som tillsammans påverkade patientens helhetssyn på känsla av värdighet. I kontakten mellan 

sjuksköterska och patient kan en negativ maktbalans uppstå, där sjuksköterskan oftast intar en 

auktoritär position. Faktorer som sjuksköterskans ålder, kön, vad han eller hon har för åsikter 

och värderingar, styrkor samt svagheter kan påverka interaktionen med patienten (Warelow, 

Edward & Vinek, 2008). Syftet med en finsk studie av Kettunen, Poskiparta och Gerlander 

(2001) var att undersöka maktförhållandet mellan patient och sjuksköterska. Resultatet visade 

att vårdgivaren bör använda kommunikationsstrategier som uppmuntrar vårdtagaren till ökad 

delaktighet, vilket i sin tur möjliggör ett ökat inflytande över den egna situationen. 

Problemformulering 

Många olika faktorer verkar vara betydelsefulla för att patienten ska uppleva att denne fått ett 

bra bemötande av vårdpersonalen. Dessutom verkar ett gott bemötande inverka på hur vården 

upplevs av patienter och kan därför antas vara en viktig faktor att arbeta med gällande 

vårdkvalitet. Då mag-tarmmottagningen i Enköping är nyöppnad är det intressant att studera 

hur patienterna hittills upplevt det bemötande de fått av vårdpersonalen samt att ta reda på 

vilka faktorer som varit viktiga för att patienten ska uppleva att denne fått ett bra bemötande.  

Syfte 

Syftet var att undersöka hur patienterna på Mag-tarmmottagningen i Enköping definierar ett 

bra bemötande, hur de upplever att de blivit bemötta av vårdpersonalen samt vilka faktorer 

som haft inverkan på detta bemötande . 

Frågeställningar 

Hur definierar patienterna på Mag-tarmmottagningen bemötande? 

Hur upplever patienterna att de blivit bemötta på Mag-tarmmottagningen? 
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Vilka faktorer har haft betydelse för hur patienterna upplevt bemötandet?   

METOD 

Design 

Studien är explorativ med en kvalitativ ansats. 

Kontext 

Mag-tarmmottagningen i Enköping öppnades i september 2008 och är ett projekt som 

planeras fortgå under ett års tid, med eventuell förlängning. Två sjuksköterskor med 

specialintresse för diagnosområdet utbildades inom mag-tarmsjukdomar inför öppningen av 

mottagningen. Syftet med mottagningen är att höja tillgänglighetsgraden för framförallt 

patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Detta bör leda till en förbättrad 

uppföljning av insatt behandling, möjlighet att snabbare handlägga patienter med skov samt 

att öka tryggheten hos dessa patienter. Sjuksköterskornas ambitioner är även att hålla så 

kallad IBD-skola för nydiagnostiserade patienter (Projektbeskrivning, 2008).  

 

En läkare är knuten till mottagningen och kontakt tas med denna när sjuksköterskorna anser 

det vara nödvändigt. Sjuksköterskorna är delegerade till att på vissa indikationer justera dosen 

av läkemedel samt att planera in vissa kontroller, såsom gastroskopi. 

 

Mottagningen har öppet en dag per vecka och erbjuder då både telefonrådgivning och 

avtalade tider för patienter. Mottagningen är belägen till Enköpings lasarett i samma lokaler 

som medicinavdelning 1.  

Urval  

De patienter som besökte Mag-tarmmottagningen på Enköpings lasarett under den period som 

datainsamlingen pågick, 090225 – 090311, tillfrågades om de var intresserade av att 

medverka i studien. Patienter som ej var adekvata, det vill säga inte orienterade i tid och rum, 

och/eller inte svensktalande exkluderades från studien. Då mottagningen endast haft öppet en 

kort tid var det svårt för sjuksköterskorna att hitta patienter som kunde tänkas delta i studien. 

Ett mål var att minst tio patienter skulle delta för att få ett bra underlag för analys, vilket också 

uppnåddes. Samtliga tio patienter som tillfrågades samtyckte till att medverka i studien. Då 

mottagningen endast hade öppet en gång i veckan var det svårt för författarna att intervjua 

samtliga deltagare på plats i Enköping. På grund av detta intervjuades en del av patienterna 



 8 

 

via telefon. Trots upprepade försök kunde en patient inte nås då författarna skulle intervjua 

denne via telefon. Detta gjorde att endast nio deltagare medverkade i studien. Författarna 

frågade inte om deltagarnas ålder eller sjukdomshistoria då detta inte var relevant för att 

besvara studiens syfte.  

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen ägde rum under vecka 9 - 11 år 2009. Semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer genomfördes antingen på Mag-tarmmottagningen på Enköpings lasarett eller via 

telefon enligt frågorna i bilaga 1. För att kunna besvara studiens syfte fick deltagaren svara på 

fem frågor, varav den första frågan fokuserar på hur deltagaren generellt beskriver hur den 

definierar ett bra bemötande. Följande frågor riktar sig sedan till hur de upplevt bemötandet 

på mag-tarmmottagningen på Enköpings lasarett samt vad som kan förbättras gällande detta. 

Vid behov ombads även patienterna att utveckla sina svar, i syfte att få intervjuerna mer 

fylliga. Inför intervjuerna fördjupade sig författarna i Miller och Rollnicks (2002) 

samtalsmetod motiverande samtal där huvudverktygen är bekräftelse, öppna frågor, reflektivt 

lyssnande och sammanfattning. Metoden valdes på grund av att författarna kommit i kontakt 

med den under sjuksköterskeutbildningen och fann den vara lämplig för studien. För-

djupningen i Miller och Rollnicks (2002) material gjordes i syfte att få intervjuerna att pågå 

under längre tid, för att få mer information av studiedeltagarna med målet att få ett mer 

nyanserat resultat. Intervjuerna pågick under cirka 3-10 minuter och spelades in på band med 

hjälp av en diktafon.  

Procedur 

Uppsatsens ämne var redan förbestämt då klinikchef Helena Gustafsson kontaktat 

institutionen för vårdvetenskap vid Uppsala universitet och uttryckt en önskan om att 

bemötandet på den nyöppnade Mag-tarmmottagningen undersöktes ur ett patientperspektiv.  

Författarna besökte i december 2008 mag-tarmmottagningen för att få mer information om 

verksamheten samt i syfte att diskutera fram en tillfredställande datainsamlingsmetod 

tillsammans med de två sjuksköterskor som arbetar på mottagningen. Då projektplanen 

examinerats och godkänts skickades en ansökan om tillstånd för att genomföra en studie inom 

ramen för examensarbete till ansvarig klinikchef på Enköpings lasarett. Denna blev beviljad. 

Därefter bestämdes datum om när datainsamlingen kunde äga rum i samförstånd med mag-

tarmmottagningens sjuksköterskor.  
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Då mag-tarmmottagningen är en liten, nyöppnad verksamhet med endast ett fåtal inbokade 

patienter per vecka fick datainsamlingen ske på två sätt, via telefonintervjuer och via 

intervjuer med patienter på plats efter att de besökt mottagningen. Patienterna fick vid besök 

på mottagningen eller via telefon muntlig information om studien av sjuksköterskorna och 

lämnade därefter ett preliminärt besked om intresse fanns att delta i studien. I de fall som 

patienten fick information vid mottagningsbesök, och författarna fanns på mottagningen, ägde 

intervjun rum i direkt anslutning till patientens mottagningsbesök. Patienten fick då först 

muntlig information av forskarna gällande studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och 

begreppet konfidentialitet definierades. Därefter fick patienten skriftlig information, se bilaga 

2, innan intervjun genomfördes. Informanterna fick även skriva under den samtyckesblankett 

som finns i bilaga 2 som garanti för att säkra konfidentialitet under studieförfarandet.  

Intervjuerna ägde rum i ett enskilt rum på medicinavdelning 1, Enköpings lasarett och pågick 

mellan 3-10 minuter.  

 

I de fall som patienten fick information om studien via telefon, och preliminärt accepterade 

deltagande, så förmedlades patientens förnamn och telefonnummer till författarna. Därefter 

ringdes dessa patienter upp av författarna och delgavs samma muntliga information som vid 

de andra intervjuerna. Om patienten bekräftade att den var intresserad av att medverka i 

studien sattes forskarens telefon på högtalarfunktion och intervjun spelades in på band med 

hjälp av en diktafon. Även dessa intervjuer pågick under cirka 3-10 minuter. Ett 

telefonnummer lämnades till deltagaren vilket de kunde ringa vid eventuella frågor. 

Sjuksköterskorna vid mottagningen blev sedan kontaktade via e-post där de blev delgivna 

vilka patienter som accepterat deltagande, detta för att kunna skicka dem skriftlig information 

om studien eftersom författarna ej ämnade ta del av patientens personuppgifter.  

 

Etiska överväganden 

Patienterna gav informerat samtycke (Codex, 2009) till att delta i denna studie. Inga 

utomstående har fått ta del av vilken deltagare som lämnat vilken uppgift till forskarna. 

Patienterna var lovade konfidentialitet men då sjuksköterskorna visste om vilka patienter som 

deltagit i studien var det inte omöjligt för dem att lista ut vilken patient som sagt vad. Detta 

har författarna försökt att förebygga genom att slumpvis givit intervjuerna ett nummer som 

inte överrensstämmer med den kronologiska ordning i vilken intervjuerna följde samt att 

använda könsneutrala pronomen för att inte undanröja deltagarens genus. Patienterna 
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benämns med det könsneutrala pronomenet ”henom” och ”hen” (wikipedia). Materialet från 

intervjuerna spelades in på band och raderades omedelbart efter att texten transkriberats.  

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades per verbatim. Därefter har den transkriberade texten analyserats 

och tolkats med manifest innehållsanalys. Fokus vid en sådan analys är att identifiera 

skillnader och likheter i texten för att kunna beskriva variationer och dra en replikerbar samt 

giltig slutsats (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Den transkriberade texten lästes igenom ett flertal gånger för att få ett helhetsintryck. Sedan 

identifierades vad som sägs i textens olika delar och meningsbärande enheter urskiljdes. 

Dessa meningsbärande enheter abstraherades och delades sedan upp i koder. Det innebär i 

korthet att texten komprimerades men att det viktigaste innehållet lyfts fram, se utdrag ur 

studiens dataanalys i tabell 1. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska vanligtvis de 

meningsbärande enheterna kondenseras, men då det insamlade materialet var komprimerat i 

utgångsläget valdes detta steg bort. Koderna, som är kortfattade sammanfattningar av de 

meningsbärande enheterna, delades därefter in i kategorier. Kategorierna delades ej in i 

underkategorier då det insamlade materialet ej var så omfattande att det blev nödvändigt. 

Identifierade kategorier ställdes sedan mot den transkriberade texten, för att se om de var 

rimliga i förhållande till syfte, frågeställningar samt om de överensstämde med texten som 

helhet. Citat ur transkriptionen redovisas även under resultatet så att läsaren kan följa 

resonemanget av tolkningen (Graneheim & Lundman, 2004). Frågeställningarna besvarades 

sedan med de olika kategorierna som underlag.  
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Tabell 1. Utdrag ifrån studiens dataanalys 

 

RESULTAT 

Analysen resulterade i sammanlagt 11 kategorier som svar på studiens frågeställningar: 

Patienternas definitioner av bemötande (3 kategorier), Patienternas upplevelser om hur de har 

blivit bemötta på Mag-tarmmottagningen (1 kategori) och Faktorer som har haft betydelse för 

hur patienterna upplevt bemötandet (7 kategorier). 

Patienternas definitioner av ett bra bemötande 

Flera faktorer var betydande då patienterna vid mag-tarmmottagningen skulle beskriva hur de 

definierade vad som var ett bra bemötande för dem.  

 

”Då ska vi se. Det är väl att de tittar på en, att de lyssnar och att man märker att de förstått frågan och att de vill 

hjälpa till. Jaa. Tittar, lyssnar…lyssnar in vad problemet är, oavsett vad man än tar upp. Om man kommer på ett 

förstagångsbesök tillexempel, att de lyssnar in vad problemet är vad och att de utgår ifrån det.” – Deltagare 2.  

Lyhördhet 

”Är väl lyhördhet och att man ser till, i det här fallet då, patientens behov” – Deltagare 7 

 

Flera av studiedeltagarna nämnde att lyhördhet var viktigt då de skulle definiera ett bra 

bemötande. En studiedeltagare förklarade att det är viktigt att personalen kunde se individen 

Meningsbärande enhet Kod Kategori 

Jag kan ringa och begära att de 

ska skriva ut mer mediciner. 

Jag trodde att jag måste passa 

på när jag ä här. 

Recept via telefon. 

Tillgänglighet till vård 

även utanför 

mottagningen. 

 

Individanpassad vård 

Det är viktigt för mig att de 

vet vad jag heter, vad jag har 

för sjukdom 

Viktigt att bli igenkänd, 

både till person och 

sjukdom.  

 

Kontinuitet 
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och använda det som utgångspunkt. Ett bra bemötande var även att personalen kunde lyssna 

in vad problemet var och utgå ifrån det. 

Social kompetens 

Egenskaper hos personalen såsom vänlighet, trevlighet, omtänksamhet, hjälpsamhet och 

artighet var något av det första de flesta av studiedeltagarna nämnde då de gav sin definition 

av ett bra bemötande. 

Tid 

Flertalet av patienterna ansåg att ett bra bemötande var när personalen visade att de hade tid 

för dem så att det inte blev ett stressigt samtal eller möte. Om personalen var stressad 

uppskattade patienten om den försökte dölja det.  

 

”De får inte vara söliga. Jag har inte så stort tålamod nämligen” - Deltagare 9  

 

Tid spelar en central roll i flera situationer, bland annat uppgav patienterna att de uppskattade 

om de slapp vänta på sin tur och att personalen arbetade snabbt och effektivt.  

 

Patienternas upplevelser om hur de har blivit bemötta på Mag-tarmmottagningen 

Bra bemötande 

Samtliga patienter som besökt mag-tarmmottagningen i Enköping uppgav att de var 

tillfredställda och nöjda med det bemötande som de fått av personalen.  

 

” Joo det har varit bra. Har det vart.” – Deltagare 9 

 

”Det är bra, jag känner mig väldigt nöjd med bemötandet” – Deltagare 6 

Faktorer som har haft betydelse för hur patienterna upplevt bemötandet   

 

Individanpassad vård 

Patienterna på mottagningen upplevde att de hade fått ett bra bemötande om personalen 

gjorde sitt främsta för att anpassa vården till den enskilda patienten. En av deltagarna 

berättade att den under många år besökt sjukvården för sin sjukdom och att hen i nuläget ville 

försöka minimera antalet sjukhusbesök. Studiedeltagaren tog upp detta med sjuksköterskan 
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när hen besökte mag-tarmmottagningen och de beslutade gemensamt att det räckte att hen 

kom på återbesök en gång per månad och inte varannan vecka som sjuksköterskan först 

föreslagit. Då upplevde deltagaren att den fått ett bra bemötande.  

 

Flexibilitet och tillgänglighet var två faktorer som upplevdes positivt. Telefonkontakt, där 

patienterna kan samtala både med sjuksköterskor och med läkare, beskrivs som främjande för 

ett gott bemötande.  

 

”Jag kan ringa och begära att de ska skriva ut mer mediciner. Jag trodde att jag var tvungen att passa på när jag 

var här [på mottagningen]”- Deltagare 9 

  

Patienterna upplevde även att personalen var väldigt flexibla både när det gällde att boka in 

besök med relativt kort varsel men även att ändra ett redan inbokat besök om patienten fått 

förhinder.  

 

”O har jag behövt ändra en tid så har det också gått jättebra” – Deltagare 5  

 

Mag-tarmmottagningen hade endast öppet en dag per vecka vilket gjorde att tillgängligheten 

inte var optimal för patienterna. De kunde därför behöva söka sig till andra instanser om de 

behövde hjälp eller rådgivning en dag då mottagningen inte hade öppet. En studiedeltagare 

uttryckte dock att hen gärna väntade till den eftermiddag mottagningen hade öppet.  

Information 

”Ja jag har ju ställt frågor och jag tycker att jag fått svar så jag förstår vad det innebär… och fått råd. Jag ska 

försöka göra nya saker” – Deltagare 8.  

 

Att få information och ha kunskap om sin sjukdom ansåg några utav deltagarna vara viktigt, 

särskilt om sjukdomen nyligen diagnostiserats. Därför var även information en relevant del av 

bemötandet i en vårdsituation. Flera patienter uttryckte att de var tillfredställda med den 

information som de fått i mötet med personalen.  

 

Kontinuitet 

”Det är viktigt för mig att de vet vad jag heter, vad jag har för sjukdom... Jag har hållit på med det här sen 

sextiotalet. Så det är skönt att slippa härva och dra allting, det är skönt att de vet och förstår” – Deltagare 2 
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Patienterna uttryckte att det upplevdes både som en lättnad och viktigt för dem att få en 

kontinuitet i sin vård. Igenkändhet var en faktor som många patienter tog upp när de beskrev 

vad de upplevt som bra i bemötandet de fått på mag-tarmmottagningen i Enköping. 

Patienterna beskrev även att de uppskattade den kontinuitet de får av personalen då de blev 

uppringda av personalen som ville uppdatera sig om deras hälsotillstånd.    

Kunskap 

”De vet precis vad jag menar när jag ringer och pratar om chron och alla diarrérna och mediciner som förnyas. 

De är med på en gång!” – Deltagare 2 

 

Mag-tarmmottagningen är en specialistmottagning och patienterna upplevde att det främjade 

bemötandet att personalen hade erfarenhet av samt god kunskap om deras sjukdomar. Detta 

ledde till att patienterna upplevde att de blev förstådda och att det i sin tur ledde till en bättre 

vård då det blev lättare för vårdgivare och vårdtagare att mötas. En patient tyckte att 

personalen hade en kunskap inom området som befattade hens sjukdom och att de därför hade 

möjlighet att hjälpa henom som patient.   

Social kompetens  

”Ett allmänt vänligt bemötande, och det ger mycket” – Deltagare 7.  

 

Personalen på mag-tarmmottagningen beskrevs uteslutande i mycket goda ordalag av 

studiedeltagarna.   

Stress 

En patient reagerade på att mottagningen verkade ha väldigt många patienter knutna till sig 

eftersom det alltid var så mycket folk i väntrummet. Hen uppgav att det var ett väldigt högt 

tempo där och drog därmed slutsatsen att personalen förmodligen då inte hinner ge varje 

patient den tid som är avsatt. Detta var dock ingenting studiedeltagaren själv hade upplevt. 

Hen la även till att hen förstod att mottagningen behövde många patienter för att kunna gå 

runt. På mag-tarmmottagningen fanns det inget enskilt rum där sjuksköterskorna kunde ta 

prover. En patient upplevde att det leder till stress både hos patient och hos personal.  

 

”De tar proverna på expedition men det är ett väldigt spring där i mellan andra sköterskor så jag tror att även 

flickan då som tar proverna blir irriterade på att det inte fungerar bra för henne heller då.” – Deltagare 5.  
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Trygghet 

”Det känns tryggt att komma dit till mottagningen” – Deltagare 5  

 

Studiedeltagaren uttryckte att det kändes tryggt att besöka mag-tarmmottagningen då denne 

upplevt att den omhändertagits på ett fint sätt vilket lett till att den erfor att denne fått ett bra 

bemötande. 

DISKUSSION 

Resultatet visade att deltagarna definierade ett gott bemötande som att vårdpersonalen var 

lyhörda, hade en social kompetens samt att personalen visade att de hade tid för dem och att 

de kunde hjälpa dem snabbt och effektivt. Studiedeltagarna upplevde att de fått ett positivt 

bemötande från vårdpersonalen. Flera faktorer spelade en roll i hur de upplevde bemötandet, 

såsom: individanpassad vård, information, kontinuitet, kunskap, social kompetens, stress och 

trygghet.  

Resultatdiskussion 

Bemötande är ett komplext begrepp som kan definieras olika beroende på vem man är.  

Även om det i dagens samhälle finns generella och oskrivna regler för hur ett gott bemötande 

bör vara måste det ändå finnas utrymme för individuella tolkningar av begreppet 

(Socialstyrelsen, 2001). I denna studie redovisas hur några deltagare definierar vad ett gott 

bemötande är samt vilka faktorer som påverkat hur de upplevt bemötandet. En enskild 

individs uppfattning av vad ett bra bemötande är kan aldrig tillämpas på generell basis. 

 

Bra bemötande 

Om en patient upplever att den har en otillfredsställande kontakt med hälso- och 

sjukvårdspersonalen kan det leda till negativa konsekvenser för patienten (McQueen, 2000). 

Hälso- och sjukvården är en miljö där patienten ofta är utsatt och sårbar (Milton, 2002), därför 

är det glädjande att samtliga studiedeltagare uppgav att de var tillfredställda med det 

bemötande de fått på mag-tarmmottagningen.  

Individanpassad vård 

Joyce Travelbee menade redan 1966 att en ömsesidig relation där titlar och roller läggs åt 

sidan och där man istället fokuserar på individen leder till en förbättrad interaktion 

(Kirkevold, 2000). Även Lotzkar och Bottorff (2001) såg detta samband. Ju mer tillit, desto 
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mer vågade patienten själv ta plats i relationen och fatta beslut rörande sin egen vård. Med 

hjälp av humor och social samvaro kunde sjuksköterskan lära känna patienten som en individ 

och inte endast en diagnos. Sjuksköterskan förväntas enligt den etiska koden för 

sjuksköterskor kunna föra en dialog med patienten för att främja dennes delaktighet och 

självbestämmande (ICN, 2007). Flera av deltagarna i denna studie har uttryckt att de upplever 

att de får vara med och påverka sin vård och att hänsyn tas till deras individuella behov, till 

exempel gällande hur ofta de skulle besöka mottagningen. Flera deltagare uttryckte att det var 

viktigt för dem att sjuksköterskan tog reda på, kände in och utgick från deras individuella 

behov. Joyce Travelbee menar att vårdgivaren inte kan veta hur individen upplever sin 

sjukdom utan att den måste höra efter och ta reda på vilka aspekter patienten själv lägger in i 

sitt tillstånd (Kirkevold, 2000). Lyhördhet och att få en individanpassad vård verkar vara två 

faktorer som är viktiga för att patienterna ska uppleva att de får ett bra bemötande.    

Information 

Vård ska, enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763), planeras och genomföras i 

samråd med patienten så långt det är möjligt och patientens integritet och självbestämmande 

ska respekteras. I en australiensk studie (Henderson, 2003) pekade resultatet på att en negativ 

maktbalans uppstod mellan sjuksköterska och patient då sköterskan gav patienten otillräckligt 

med information samt exkluderade patienten från att fatta beslut rörande dennes vård. Detta 

ledde till att patienten kände sig otrygg och att denne upplevde att den fått ett dåligt 

bemötande (Henderson, 2003). I studien som baserar sig på vad patienterna på mag-

tarmmottagningen upplevt framkom det att patienterna ansåg att det var viktigt att få relevant 

information om sin sjukdom samt att de var nöjda med den information de fått av personalen. 

 

Kontinuitet 

Joyce Travelbee menade att sjuksköterskan borde eftersträva att upptäcka patientens speciella 

egenskaper samt ta reda på vad den har för önskningar och mål. Hon menade att den 

ömsesidiga relation som hennes mellanmänskliga teori grundar sig på kan uppnås först då sex 

olika faser genomgåtts, bland andra faserna framväxt av identiteter och ömsesidig förståelse 

(Kirkevold, 2000; Meleis, 1991). Författarna till denna studie drar därför slutsatsen att 

Travelbee menar att kontinuitet i vården är viktigt för att speciella band mellan patienten och 

sjuksköterska ska kunna knytas och en god interaktion kunna uppstå. En studiedeltagare 

poängterade att det är av betydelse för henom att personalen vet vad den heter och vad den har 
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för sjukdom, att den blir igenkänd. Sjuksköterskorna på mag-tarmmottagningen i Enköping 

har möjlighet att träffa sina patienter regelbundet vilket deltagarna i studien framhävt som 

positivt. Författarna tror att denna kontinuitet leder till en ökad trygghet och en bättre kontakt 

med sjukvården för patienterna.     

Kunskap 

Patienterna upplevde att banden till sjuksköterskan stärktes och bemötandet upplevdes vara 

bättre när sjuksköterskan visade var kunnig inom sitt område (McQueen, 2000). Sjuk-

sköterskan upplevdes även vara kompetent om han eller hon uppvisade egenskaper som var 

en kombination av både erfarenhet och kunskap (Halldorsdottir, 2008). Även i denna studie 

framkom det att kunskap hos personalen var viktigt för patienterna, det gjorde att det blev 

lättare för patienterna att bli förstådda. Bland annat uttryckte en patient det som positivt att 

personalen på mag-tarmmottagningen hade stor förståelse för henom när hen hör av sig till 

dem angående diarréer som hör till Chrons sjukdom. En annan patient drog slutsatsen att 

personalens kunskaper inom ämnet kan hjälpa henom som patient, vilket stämmer överrens 

med det som McQueen (2000) kom fram till i sin studie.   

Social kompetens 

I Thorsteinssons studie (2002) konstaterades det patienterna upplevde en högkvalitativ vård 

då sjuksköterskorna var varma, ömma, artiga, leende, förstående, glada och positiva. Då 

deltagarna i denna studie skulle definiera vad ett bra bemötande var för dem framkom det att 

det var viktigt att personalen var vänliga, trevliga, hjälpsamma och artiga. Ett bra bemötande 

och hur patienten själv upplever sin vård är alltså mycket beroende av sjuksköterskans sociala 

kompetens och hur denne uppträder gentemot patienten.  

Tid 

En patient uppgav vid beskrivningen av sin definition av ett bra bemötande att denne 

uppskattade om sjuksköterskan hade förmåga att maskera eventuell stress så ett stressfritt 

möte kunde komma till stånd. Detta bekräftar att ett gott bemötande även bör inkludera 

ickeverbal kommunikation så som kroppsspråk och ansiktsmimik (Burton & Dimbleby, 

1999).  

 

I patientens definition av vad som är ett bra bemötande spelar många olika faktorer in. Att 

vara människa är ofta förenat med gemensamma sociala normer och värderingar. Detta 
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innebär att det ofta finns en ömsesidig bild av vedertagna begrepp och hur de ska tillämpas i 

olika situationer (Socialstyrelsen, 2001). Därmed finns det också en gemensam tanke om hur 

en sjuksköterska är och bör vara. Definitionen av ett gott bemötande blir därför ofta mycket 

likartad, samtidigt som varje patient önskar bli bemött efter just hans eller hennes individuella 

förutsättningar. Sjuksköterskan bör alltså ha förmåga att skräddarsy bemötandet efter varje 

enskild individ.  

Metoddiskussion 

Val av metod 

Författarna valde att använda sig av en kvalitativ explorativ metod för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. En kvantitativ metod där svar söks till frågeställningarna med hjälp 

av enkäter hade också varit en möjlighet, men då mottagningen är nyöppnad och därmed inte 

haft så många patienter och därmed inte skulle frambringa så många studiedeltagare drogs 

slutsatsen att studiens resultat skulle gynnas av en kvalitativ metod framför en kvantitativ. Vid 

intervjuer med deltagare fanns även en möjlighet att ställa följdfrågor och få patienten att 

utveckla det den sagt för att kunna få ett mer nyanserat resultat. Graneheim och Lundmans 

(2004) innehållsanalys användes i avseende att identifiera variationer i den transkriberade 

texten.  

Studiens styrkor och begränsningar 

Då materialet som skulle analyseras inte var så stort upplevde författarna att det var hanterbart 

för dem att analysera detta fastän de inte är vana, ingen hjälp togs utifrån.  Författarna ansåg 

när de läst igenom den transkriberade texten att resultatet stämde bra överens med de 

meningsbärande enheter och de kategorier som presenterades i studiens resultatdel, vilket var 

betydande för att resultaten ska kunna ses som tillförlitliga (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2008). Det finns en möjlighet att resultaten skulle kunna tolkas annorlunda av andra forskare 

med större erfarenhet. Hur analysen gått tillväga finns att läsa i studiens metodavsnitt vilket är 

betydande för studiens tillförlitlighet (Granskär et al, 2008). Citat ur intervjuerna går att ta del 

av under de flesta kategorier i resultatavsnittet vilket underlättar för läsaren att kunna ta 

ställning till om resultatet är rätt tolkat. Studiens resultat baseras på endast nio patientens 

erfarenheter och av den anledningen kan inte resultatet vara generellt överförbart till andra 

verksamheter. Intervjuerna pågick under kort tid och kan därigenom vara av betydelse 

gällande överförbarhet på andra verksamheter då det kan tolkas att de är av bristande kvalitet.   
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Intervjuerna ägde antingen rum i anslutning till mottagningens lokaler vid Enköpings lasarett 

eller via telefon. Då mottagningen endast har öppet en eftermiddag per vecka var 

telefonintervjuer tvungna att användas som datainsamlingsmetod för att deltagarantalet skulle 

uppnå 9 stycken deltagare, ungefär hälften av intervjuerna gjordes via telefon. Författarna 

upplever att dessa intervjuer uppnår samma kvalitet som de intervjuer som gjordes med 

patienterna på lasarettet, men att det var svårare att kommunicera med deltagaren via telefon 

om denne var äldre och hade nedsatt hörsel. Detta kan ha påverkat resultatet då det är möjligt 

att det kan ha lett till att vissa intervjuer inte blev så fylliga och detaljrika som önskat då 

kommunikationen mellan författare och studiedeltagare inte var optimal.   

 

Resultaten som framkom i studien kan av flera anledningar ha drivits till en mer positiv 

riktning än vad som överrensstämmer med verkligheten, vilket bör uppmärksammas. Vid de 

tillfällen som författarna intervjuade patienter på Enköpings lasarett var det i direkt 

anknytning till ett planerat besök med sjuksköterska. Sjuksköterskan var medveten om att 

patienten skulle intervjuas angående det bemötande den upplevt av personalen efter mötet och 

det kan ha lett till att sjuksköterskan gav ett bättre bemötande än hon gör vanligtvis. Därmed 

oroar sig författarna för att det kan ha funnits en viss risk för bias. Bias betyder snedvridning 

och orsakas av felaktigheter i vetenskapliga resultat på grund av något systematiskt fel i 

forskningsprocessen vad gäller till exempel insamling av data, bearbetning eller analys av 

resultat (NE, 2009). Ungefär hälften av de nio intervjuer som gjordes skedde via telefon och 

dessa patienter hade valts ut av sjuksköterskorna. Det finns en risk att sjuksköterskorna valde 

att inte ge forskarna tillgång till de patienter som hade en mindre positiv inställning. Det bör 

även beaktas att mottagningen vid datainsamlingstillfället var en mycket liten verksamhet och 

patienterna kan dels känt ett visst ansvar för dess framtid. Om patienterna uppvisade en 

negativ attityd fanns kanske en potentiell möjlighet att mottagningen som var under en 

uppbyggnadsfas inte får fortskrida. Risken fanns även att patienterna upplevde ett obehag för 

att personalen kommer att ta del av studien.  

 

Mag- och tarmmottagningen i Enköping var en mycket liten verksamhet och hade endast varit 

öppen under sex månader då datainsamlingen ägde rum. Flera av patienterna hade bara besökt 

den vid ett tillfälle vid intervjutillfället och de nämnde att det därför var svårt att besvara 

frågor om personalens bemötande. För att få ett resultat som är mer tillförlitligt borde 

förslagsvis mottagningen vid nästa studie vara mer väletablerad, patienterna hunnit besökt 
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mottagningen mer frekvent samt borde fler patienter delta i studien vilket även skulle öka 

studiens överförbarhet på andra, liknande verksamheter. 

Etik 

Patienterna gav informerat samtycke (Codex, 2009) till att delta i denna studie, vilken 

beställts av vårdgivaren. Intervjuerna fick slumpvis ett nummer som ej överrensstämmer med 

den kronologiska ordningen och deltagarna benämns med ett könsneutralt pronomen för att 

inte undanröja patientens genus. Genom att vidta dessa åtgärder anser författarna att 

studiedeltagarnas konfidentialitet har säkras och deras medverkan är etisk försvarbar.    

Studiens betydelse 

Bemötande är ett mångvarierat begrepp som ska anpassas efter patientens individuella behov 

och efter rådande situation. Patientens perspektiv är således enormt viktigt för att säkra 

kvaliteten på vården och som underlag för eventuell kvalitetsutveckling. Denna studie är 

viktig då den bidrar med ökad kunskap om patienters syn på vad bemötande är och vad som 

påverkar denna. Författarna har även en förhoppning om att studien kan vara användbar för 

mottagningens nuvarande och fortsatta kvalitetssäkringsarbete.  

Slutsats 

Studiedeltagarna är tillfredställda med det bemötande de fått av personalen på mag-

tarmmottagningen och faktorer som haft betydelse för detta bemötande var individanpassad 

vård, information, kontinuitet, kunskap, social kompetens, stress och trygghet. Bemötande är 

ett komplext begrepp och det är viktigt att vårdpersonalen har förmågan att anpassa sig till 

patientens individuella behov för att ett bra bemötande och en god vård ska kunna uppnås 
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Bilaga 1 

 

Hur definierar du ett bra bemötande? 

 

Hur upplever du att du blivit bemött på mag-tarmmottagningen? 

 

Vad har du upplevt som bra?  

 

Vad har du upplevt som dåligt? 

 

Vad anser du kan förbättras gällande bemötandet? 
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Bilaga 2 

Vi är två sjuksköterskestudenter från Uppsala universitet som under våren år 2009 kommer att 

genomföra en studie vilken kommer att utgöra grunden till vårt examensarbete. 

 

Det finns idag få källor som tar upp bemötande inom vården ur ett patientperspektiv, därför är 

det viktigt att undersöka hur patienter definierar och upplever bemötande samt om det finns 

faktorer som påverkar denna upplevelse. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur du som patient på Mag-tarmmottagningen i 

Enköping upplever att du blir bemött av vårdpersonalen i samband med besök. 

Detta innebär att vi intervjuar dig under ca 15 minuter, i ett enskilt rum. Frågorna kommer att 

handla om hur du upplever att du blivit bemött av vårdpersonalen. Intervjuerna kommer att 

spelas in på band enbart för att vi ska ha kunna återge svaren och använda dem i vår studie på 

ett så korrekt sätt som möjligt. Efter att vi har skrivit ner dina svar kommer bandinspelningen 

omedelbart att förstöras.  

 

Vi garanterar att dina personuppgifter hålls konfidentiella under hela studieförfarandet. Vi 

kommer inte att under några omständigheter röja din identitet. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du har när som helst rätt att avbryta ditt deltagande i 

studien utan vidare förklaring och utan att det påverkar din fortsatta vård. Om du beslutar att 

inte delta i studien kommer inte heller detta påverka din fortsatta vård.  

 

Med förhoppning om att du vill delta i studien! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Therése Adolfson                                  Malin Dahlström 

 

…………………..                                 ………………………… 
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Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i studien: 

 

Ort och datum: …………………………………..  

 

Underskrift: ……………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


