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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur närstående till patienter vill bli bemötta 

av vårdpersonal. För att ta reda på detta har en enkät med sex frågor besvarats av 38 personer 

under en sjuveckorsperiod.  

 

Målsättningen med detta arbete är att utefter vad som framkommit i undersökningen kunna 

arbeta mot en förbättring av de områden där brister finns i bemötandet. Allt för att skapa en 

tryggare, lättsammare och trevligare vistelse inom vården för de närstående och på så vis även 

få en trevligare arbetsplats för vårdpersonal.  

 

När alla svar på enkäten var sammanställda visade det sig att närstående överlag var nöjda 

med vården och dess personal, men att det fanns områden som kunde förbättras gällande 

bemötandet. Några exempel är att de närstående ska tas på allvar, med ett trevligt bemötande 

och att vårdpersonalen ska vara tydliga och förklara på ett bra och förståeligt sätt.  
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1 INLEDNING 

Alla människor är olika och alla människor uppfattar saker på olika sätt. Personer som vistas i 

vården är ofta själva sjuka eller är där med en närstående som är sjuk. Det gör att personer är i 

ett känslomässigt skede som kan innebära oro, rädsla, utsatthet, sorg och andra känslor som 

behöver bemötas på ett bra sätt, i syfte att personen som är i kontakt med sjukvården ska få en 

så lättsam och hanterbar vistelse som möjligt.  

 

Att bemöta främmande människor och inge ett förtroende kan vara en utmaning. Därför är det 

viktigt att vårdpersonal har i åtanke att det inte bara är patienten som ska bemötas. Ofta har 

patienten med sig närstående som kan vara oroliga och inte har en aning om vad som händer 

eller vad som kommer att hända.  

 

Detta examensarbete syftar till att ta reda på hur närstående vill bli bemötta av vårdpersonal. 

Förhoppningsvis kan detta leda till ny lärdom och användas i vårt dagliga arbete. Kanske 

framkommer information från detta arbete som gör att de personer som dagligen möter 

vårdpersonal kan gå från vården och känna att personalen faktiskt gjort allt de kunnat för att 

göra besöket till en så bra upplevelse som möjligt. Ett leende, en kram, ett vänligt ord eller 

bara vetskapen om att personalen finns där om den närstående vill.  

 

1.1 BAKGRUND 

Efter tio års erfarenhet inom äldreomsorgen väcktes intresset för denna fråga, då det visat sig 

att kontakten med och bemötandet av närstående är en mycket viktig del i vårdåtagandet. Det 

är vårdpersonalen som blir bollplank för den närstående kring patienten och patientens 

hälsotillstånd. Det kan finnas frågor hos den närstående som behöver besvaras och känslor 

som kan behöva tas om hand. Alla frågor kanske inte kan besvaras, men målet är att den 

närstående inte känner sig bortglömd och ska må så bra det går i den situation som råder.  

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Sjukvårdens primära syfte är att ha patienten i fokus, men när någon blir sjuk eller skadas 

drabbas även patientens närstående. Vårdpersonal möter dagligen närstående som på olika sätt 

visar sina känslor och det kan vara svårt att veta hur dessa ska bemötas. Syftet med detta 
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examensarbete är att få fram hur de närstående vill bli bemötta av vården. Målsättningen är 

också att denna undersökning kan ge användbar information för vårdpersonal. 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Avgränsningen i denna undersökning består i att det endast är slumpmässigt utvalda 

respondenter som är utspridda över olika delar i Sverige, vilket innebär att kopplingar till 

specifika landsting och regioner inte kan göras. Undersökningen tar heller inte hänsyn till 

frågorna kopplat till sekretess. Rapporten tar inte upp någon tidigare forskning och teori kring 

ämnet utan består endast i enkäten och dess resultat. I rapportens diskussionsdel kommer 

arbetsmiljö och stress att beröras, men någon djupare diskussion kring ämnet kommer inte 

föras eftersom det inte är syftet med undersökningen. 

 

1.4 METOD 

En enkät skickades ut i sociala medier för att få svar på frågeställningen. Förväntningen var 

att på detta sätt kunna nå ut till den tänkta målgruppen, det vill säga personer som varit 

närstående till någon som vistats inom vården i Sverige. För att få tillräcklig spridning av 

enkäten är sociala medier en bra plattform, med målet att nå ut till minst ett trettiotal personer. 

Enkäten fanns att tillgå under sju veckor. Den bestod av sex frågor vilka var utformade för att 

få en helhetsbild gällande bemötandet inom vården i Sverige.  

 

2 GENOMFÖRANDE 

Arbetet inleddes med att se över vilka frågor som enkäten skulle bestå av för att ge 

indikationer på hur närstående vill bli bemött av vårdpersonalen. Då frågorna inte skulle bli 

för många sattes en gräns på sex stycken frågor att besvara. Tre av frågorna var ja- eller nej- 

frågor, de tre andra frågorna skulle leda fram till något exempel på vad som kunde förbättras, 

hur de upplevt vården och hur de faktiskt vill bli bemötta och därför användes öppna frågor. 

Alla frågor finns i sin helhet i bilaga 1.  

 

Efter att frågorna utformats, valdes en lämplig plattform där enkäten kunde designas. Valet 

föll på Googles formulär (1) där en användare skapades och gav en översiktlig bild av hur 

enkätverktyget kunde användas.  
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Enkäten blev klar under kalendervecka nio och delades via det sociala mediet Facebook. 

Detta för att få en spridning bland personer som med största sannolikhet någon gång varit 

närstående till någon som vistats i vården i Sverige. Enkäten skulle finnas tillgänglig under en 

period om sex veckor för att därefter sammanställas. Första veckan inkom cirka sexton svar 

och målet var att få in minst ett trettiotal. Enkäten delades därför igen och denna gång delade 

även vänner och bekanta enkäten. Den delades även i gruppen Vi läkarsekreterare/medicinska 

sekreterare i Sverige. När slutet på den tänkta perioden på sex veckor närmade sig, hade målet 

om trettio svar inte uppnåtts, vilket innebar att enkäten delades ytterligare en gång och 

slutresultatet blev 38 respondenter. Den totala tid som enkäten fanns att tillgå uppgick därmed 

till sju veckor.  

 

3 RESULTAT 

Frågorna besvarades av 38 stycken personer efter att enkäten funnits att tillgå på sociala 

medier i cirka sju veckor. Resultatet visar på att personerna som svarat på enkäten varit till 

stor del nöjda med sitt besök som närstående i vården och det framkom att respondenterna 

hade liknande svar på de flesta frågor. Genom en överblick av respondenternas svar, kunde 

slutsatsen dras att rapportens frågeställning skulle kunna komma att besvaras.  

 

Enligt cirkeldiagrammet som följer (figur 1) framgår att upplevelsen på senaste besöket som 

närstående har varit bra eller mycket bra hos de allra flesta, 84 procent av de svarande. 16 

procent finner besöket mindre bra eller dåligt.  
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Figur 1 

 

På frågan om de kunde berätta om någon situation där de som närstående uppfattat 

bemötandet dåligt inom vården berättar de om situationer som fått de närstående att känna att 

de inte tagits på allvar, att personalen inte lyssnat och att personalen verkat stressad. 

Närstående påpekar även att det råder brist på information om vad som sker med patienten. 

”Dålig information och ingen som fanns där för att svara på våra frågor”, ”att man från ena 

dagen till den andra inte vet vad som ska hända”, är några av utdragen från enkäten.  

 

Av alla svarande på enkäten när det gäller denna fråga har en person svarat ”har inte varit med 

om något som tur är”.  

 

På frågan ”lyssnar vårdpersonalen tillräckligt på dig som närstående?” blev svaret enligt 

diagrammet nedan (figur 2).  
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Figur 2 

 

Diagrammet visar att 45 procent upplever att vårdpersonalen inte lyssnar. 52 procent av de 

svarande upplever att vårdpersonalen lyssnar på dem och tre procent har inte svarat på frågan.  

 

På frågan ”känner du som närstående tillit till vårdpersonal?” visar resultatet enligt 

diagrammet nedan (figur 3).   
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Figur 3 

 

68 procent har tillit till vårdpersonalen medan 21 procent inte har det, elva procent vet inte.  

 

När de som besvarat enkäten har chansen att berätta hur de vill att vårdpersonalen ska bemöta 

dem svarar de att de vill bemötas med respekt, med vänlig ton, att personalen ska vara 

hjälpsamma och ge bra information på ett förståeligt språk, alltså minska på den medicinska 

terminologin och att personalen ska vara ärliga och professionella.  

 

På frågan ”finns det något som kunde förbättras i vårdpersonalens bemötande till dig som 

närstående?” återkommer det även här att vårdpersonal måste lyssna mer, förklara bättre, vara 

trevligare, sluta stressa och lita på att de närstående känner patienten bäst.  

 

4 DISKUSSION 

När jag startade detta examensarbete var jag väldigt intresserad av att få reda på hur de 

personer jag kommer möta i mitt dagliga arbete vill att jag ska bemöta dem. Antaganden kan 

göras om hur närstående vill bli bemötta men det kan vara svårt att veta säkert.  

 

Mina egna tankar kring ämnet innan jag startade var att det borde vara en självklarhet att vara 

trevlig, fokuserad och hängiven alla runt patienten. När jag i efterhand ser vad det är som 

upplevs och vad som saknas visar det sig inte vara en självklarhet att bete sig på ett sådant 

sätt. Det framkommer att flera närstående saknar ett trevligt bemötande, en förstående 

vårdpersonal som tar dem på allvar och som faktiskt förstår att det är de som känner patienten 

bäst.  

 

Genom att använda sig av ett medicinskt språk som är oklart och förvirrande för de närstående 

kan även det upplevas som ett otrevligt bemötande. Det har framkommit från några av 

respondenternas svar att de som närstående vid tillfällen har känt sig dumförklarade och 

nonchalerade i svåra stunder. Det kan finnas en motsättning i hur vårdpersonal och närstående 

upplever samma situation. Detta kan bero på att vårdpersonalen är så van vid vissa situationer 

att det för dem kan kännas trivialt medan det för den närstående kan vara första gången som 

de befinner sig i den situationen. Vårdpersonalens arbetsmiljö kan innebära stress, men det är 

viktigt för de närståendes upplevelse att i all stress ta sig tid att stanna upp och lyssna på vad 

de närstående har att säga. Att stressa förbi och kvar står en förtvivlad närstående innebär att 
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problemet kvarstår och det skapar istället ett nytt problem, att hantera en närstående som 

känner sig förbisedd.  

 

Jag får känslan av att i vissa fall är det värre för en närstående, som inte vet varken ut eller in 

när det gäller patienten, än vad det är för den faktiska patienten. Det kan vara att patienten är 

riktigt dålig och kanske okontaktbar där den närstående slits mellan hopp och förtvivlan. Det 

sista den närstående behöver i denna situation är att känna sig mer känsloladdad inför hur 

vårdpersonalen beter sig.  

 

Vad gäller min tanke kring hur detta arbete har fortgått och hur resultatet blev så tycker jag att 

de frågor jag ställt har hjälpt mig få svar på min frågeställning. Jag var lite tveksam först då 

jag har några av frågorna som påminner om varandra, ”finns det något som kunde förbättras i 

vårdpersonalens bemötande till dig som närstående?” och ”hur vill du att vårdpersonal ska 

bemöta dig som närstående?”, dessa frågor riskerade jag att få liknande svar på men när 

resultatet var klart såg jag att så inte riktigt blev fallet. Det visade sig att på den ena frågan 

(om hur man vill bli bemött) var svaren fåordiga medan frågan om förbättringar gav mer 

fördjupade svar.  

 

Att välja sociala medier var ett bra sätt att nå ut och mitt mål blev nått med över trettio svar. 

Samtidigt fanns det en risk, som jag själv stötte på, att inte komma upp i det antal svar som 

var tänkt. I mitt fall förlängdes den tänkta tidsramen för att ha ute enkäten då antalet svar från 

början inte var tillräckliga.  

 

Något som jag funderat kring gällande de svarande är att jag märkt att det är få som inte har 

varit med om någon negativ händelse inom vården, min tanke kring detta blir - kan det vara så 

att de allra flesta som faktiskt svarat på min enkät har något som de vill framföra och då 

kanske det har utelämnat många av dem som faktiskt har haft en bra upplevelse inom vården 

som närstående? Detta kan innebära att de som har en positiv upplevelse av vården och 

bemötandet av närstående, har valt att inte besvara enkäten.  

 

Jag känner en slags uppgivenhet när jag läser om de incidenter som de närstående berättar om 

och förstår verkligen hur jobbigt det måste ha varit, samtidigt är det faktiskt så att de flesta 

ändå har tillit och överlag tycker deras upplevelser varit bra trots några incidenter. Detta 

tycker jag tyder på att man kanske reagerar på saker som blir större än vad de faktiskt är för 
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den närstående, allt detta på grund av alla känslor personen bär på under dessa 

omständigheter. Det är nu som vårdpersonalen får visa vilka fantastiska människor de faktiskt 

är och bemöta dessa närstående på ett sätt de behöver för att ta sig igenom tiden inom vården.  

 

En annan viktig del i detta arbete är att jag tycker det är viktigt att i ett tidigt skede i 

utbildningen förmedla att det finns risker i bemötande kring människor. Människor som på 

olika sätt uppfattar saker och ting, vilket i sin tur kan leda till en förtvivlan, aggressivitet eller 

andra negativa känslor mot vårdpersonal, i mitt fall för vårdadministratören. Ett 

utvecklingsförslag för vårdadministratörsutbildningen är att ha en kurs i service och 

bemötande. Jag är sedan tidigare utbildad frisör och har i den utbildningen fått genomgå 

kursen service och kundbemötande och på så vis fått med mig en viktig del i hur man hanterar 

olika situationer när det gäller bemötande av främmande människor. Denna del i utbildningen 

uppskattar jag mycket, då jag tar med mig det jag lärt mig i mitt nya yrke som 

vårdadministratör.  

 

Under min sista LIA (lärande i arbete) träffade jag en vårdadministratör som hade slutat på en 

vårdcentral för att hon upplevde att hon blivit ”trampad” på och fått till sig elaka kommentarer 

ifrån patienter. Hade hon varit förberedd på detta hade det kanske inte blivit så känsligt och 

hon hade kunnat fortsätta på arbetsplatsen. Nu tog hon allt personligt och insåg inte att det 

inte var riktat mot henne som person. I detta fall handlade det om en patient eller närstående 

som varit med om något som gjort att denna person agerade på det sätt hen gjorde och la över 

skulden på den första person hen mötte.  

 

Att försöka identifiera hur den personen man möter vill bli bemött av dig som vårdpersonal 

och att utgå från patienten eller den närstående och inte från sig själv som vårdpersonal, ger 

en bättre upplevelse för patienten eller den närstående.  

 

Enligt min granskning så visar den ändå på att folk är nöjda med vården och dess bemötande i 

det stora hela, men det är dessa delar som nämnts ovan som behöver åtgärdas för att få en 

ännu bättre upplevelse av vården.  

 

5 SLUTSATSER 

Att stressa, ge otydliga och otillräckliga svar, vara nonchalant, otrevlig, få andra att känna sig 

dumförklarade med mera är något man som vårdpersonal måste sluta med. Stanna upp och 
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tänk efter vad det är vi faktiskt jobbar för och oavsett hur man själv mår ska man varje dag 

träffa nya ansikten och bemöta dem professionellt. Därför är det oerhört viktigt att man möter 

en person med ett leende och sträcker fram en hjälpande hand.  

 

REFERENSER 

1. Google.se. Google formulär. Utgivare: Google Forms 2017 Hämtad från: 

https://www.google.se/intl/sv/forms/about/ 2017-02-09 klockan 14:10 

 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 Enkät ”Hur vill man bli bemött inom vården som närstående? 



BILAGA 1 
 

      

 

Hur vill man bli bemött inom vården som anhörig? 

Detta formulär är en del av mitt examensarbete där jag vill ta reda på hur ni anhöriga blir 

bemötta av vårdpersonal och hur ni vill bli bemötta. Svaren kommer att användas som 

material för att besvara min frågeställning.  

*Obligatorisk 

Kan du berätta om någon situation där du som anhörig uppfattat bemötandet dåligt inom 

vården? Och i så fall berätta gärna om händelsen. * 

Ditt svar: 

 

Hur vill du att vårdpersonal ska bemöta dig som anhörig? * 

Ditt svar: 

 

Hur upplevde du den senaste kontakten med vården som anhörig? * 

Mycket bra 

Bra 

Mindre bra 

Dålig 

 

Finns det något som kunde förbättras i vårdpersonalens bemötande till dig som anhörig? * 

Ditt svar: 

 

Känner du som anhörig tillit till vårdpersonalen? * 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Lyssnar vårdpersonalen tillräckligt på dig som anhörig? 

Ja 

Nej 


