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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Utvecklingsstörning är en diagnos för utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar 

som innefattar att personen har en begåvningsnedsättning. Utöver det kan personen ha andra 

funktionsnedsättningar som kan medföra svårigheter att kommunicera med omgivningen. 

Personer med utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar har genom historien inte haft 

samma rättigheter som övriga befolkningen och det är först de senaste årtionden som de har 

blivit en naturlig del av samhället. 

Syfte: Att undersöka omsorgspersonals upplevelser av sjukvårdens bemötande av personer 

med utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar. 

Metod: Semistrukturerade intervjuer med kvalitativ ansats genomfördes med sju stycken 

informanter. Intervjuerna analyserades utifrån en modell av Polit och Beck (2010) och 

materialet kodades in i huvudområden som sedan gav uppkomsten till slutliga teman.  

Resultat: Fem teman framkom. Dessa teman var: förändring över tid, att bli sedd, att lägga 

sig på rätt nivå, att samverka med omsorgspersonalen samt upplevda brister i sjukvårds-

personalens kompetens.  

Slutsats: Varje brukare har olika funktionsnivå och det kan medföra svårigheter för 

vårdpersonalen att veta hur brukarna ska bemötas. I mötet ska brukaren vara i centrum och 

vårdpersonalen bör undvika att prata över huvudet på brukaren. Samarbete mellan 

vårdpersonal och omsorgspersonal förbättrar både bemötande och vården för brukaren. Mer 

forskning behövs för att djupare belysa vårdpersonalens bemötande av personer med 

utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar. 



 

 

INNEHÅLL 
 

INLEDNING     1 

BAKGRUND   1 
Historia      1 

Utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar   1 

Behov av stöd     2 

Kommunikation och bemötande    2 

TEORETISK REFERENSRAM   3 

PROBLEMFORMULERING     4 

SYFTE      4 

METOD      4 
Datainsamling     4 

Urvalsförfarande     5 

Analys      5 

Forskningsetiska aspekter    6 

RESULTAT      7 
Förändring över tid     7 

Att bli sedd      7 

Att lägga sig på rätt nivå    8 

Att samverka med omsorgspersonalen   9 

Upplevda brister i sjukvårdspersonalens kompetens  10 

DISKUSSION      10 
Metoddiskussion     11 

Resultatdiskussion  12 

Slutsatser     14 

REFERENSER   15 
 

Bilagor 

1.   Intervjuguide 

2.   Informationsbrev till studiedeltagare 

 

 

 

 

 



1 

 

INLEDNING 
 

Författarnas intresse för ämnet väcktes av olika anledningar. En av författarna har flerårig 

erfarenhet av att arbeta inom handikappsomsorgen och har vid flera tillfällen följt med 

brukare till sjukvården. Dessa möten med sjukvården har varit av blandad karaktär och 

författaren upplevde att mycket kan göras för att förbättra bemötandet av dessa individer. Den 

andra författaren har ingen erfarenhet av att bemöta personer med utvecklingsmässiga 

funktionsnedsättningar bortsett från några få korta möten med dessa individer. Då denne 

författare har förstått att allmänsjuksköterskor träffar alla slags patienter skapades ett intresse 

för att kunna bemöta alla individer utifrån deras förutsättningar. I mötet med personer med 

utvecklings-mässiga funktionsnedsättningar krävs god förmåga i att anpassa sin 

kommunikation efter varje individs förutsättningar.  

 

 

BAKGRUND 
 

Historia  

För att kunna förstå hur synen på personer med utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar är 

idag behöver man kunskap om hur den förändrats över tid. Under mitten av 1800-talet började 

samhället uppmärksamma de fåniga, som dessa personer då kallades. Då ansåg samhället att 

de fåniga kunde försörja sig själva efter att ha lärt sig ett yrke med undervisning som 

anpassades efter deras förmåga. I samband med att de medicinska och biologiska 

vetenskaperna växte fram i slutet av 1800-talet kom synen på funktionsnedsättningar att 

förändras. Sinnesslöheten, som utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar kom att kallas, 

ansågs bero på ärftlighet. Stora institutioner byggdes över hela landet istället för de mindre 

anstalter de bott på tidigare. Samhället arbetade aktivt för att motarbeta möjligheterna för de 

sinnesslöa att skaffa barn och de fråntogs rätten att gifta sig (Qvarsell, 1991). 1934 och 1941 

stiftades de två steriliseringslagarna. Sterilisering mot individens vilja kunde ske på så kallade 

rättsinkapabla personer, vilket var personer som saknade de psykiska förutsättningarna för att 

förstå meningen med steriliseringen. Många personer med utvecklingsmässiga 

funktionsnedsättningar steriliserades till följd av detta fram till 1950-talet (SOU, 2000:20).  

 

Borglid (1994) beskriver vidare att synen på de sinnesslöa började förändras under mitten av 

1900-talet. De personer som ansågs vara bildbara fick då rätt till skolgång. Senare infördes 

allmän skolplikt och även de personer med grav utvecklingstörning fick då rätt till 

undervisning anpassad efter deras förmåga. Boendesituationen för dessa personer förändrades 

också och inackorderingshem inrättades istället för de stora institutionerna. Gotthard (2007) 

tar upp hur det på 1960- och 70-talen var normalisering och integration som blev de 

nyckelbegrepp som ledde utvecklingen mot bättre levnadsvillkor för personer med 

funktionsnedsättningar. Målet var att ge personer med utvecklingsmässiga funktions-

nedsättningar möjlighet att under så normala förhållanden som möjligt leva sitt liv som en 

naturlig del av samhället. Socialstyrelsen (2007a) beskriver att begreppen självbestämmande 

och integritet var viktiga vid utformningen av dagens lagar. Idag har alla rätt att bo i egna 

permanenta hem. 

 

Utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar 

Genom tiderna har en rad olika begrepp använts för dessa individer, exempelvis förstånds-

handikappad och utvecklingsstörd. Rekommendationer utifrån Socialstyrelsen (2007b) är att 

inte alls använda begreppet handikapp. Istället ska begreppen funktionsnedsättning eller 

funktionshinder användas. Funktionsnedsättning definieras som en nedsatt fysisk, psykisk 
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eller intellektuell förmåga medan det är omgivande miljö som avgör om nedsättningen blir ett 

hinder eller inte. Med utgångspunkt av Socialstyrelsens definition kommer författarna till 

denna studie fortsättningsvis att använda sig utav begreppet utvecklingsmässiga 

funktionsnedsättningar oavsett de synonyma begrepp som står att läsa i funnen litteratur. 

Utvecklingsstörning är en diagnos för utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar och ställs 

utifrån vissa kriterier. För att ställa diagnosen krävs att personen har en begåvnings-

nedsättning och att nedsättningen blir ett hinder för personen i den miljö som denne lever i. 

Det ska finnas svårigheter att klara sin vardag och de krav som samhället ställer för att räknas 

som ett utvecklingsmässigt funktionshinder (Gotthard, 2007). Svårigheterna måste också 

uppstått innan 18 års ålder för att räknas som utvecklingsrelaterat. Den utvecklingsmässiga 

funktionsnedsättningen uppstår under hjärnans utveckling och kan bland annat orsakas av 

genetiska förändringar, om modern missbrukar droger under graviditeten eller av syrebrist 

under graviditet eller förlossning (Dolfe, 2006). 

 

Den utvecklingsmässiga funktionsnedsättningen är i de flesta fall mer komplex än enbart en 

begåvningsnedsättning. Dolfe (2006) beskriver att flera av dessa individer har flera 

funktionsnedsättningar som var för sig påverkar varandra, som motoriska begränsningar och 

svårigheter att tolka sinnesintryck, så kallade perceptionssvårigheter. Detta stämmer överens 

med vad Gotthard (2007) menar om de samband mellan olika funktionsnedsättningar som en 

person kan ha. Som exempel ges att andra funktionsnedsättningar på syn, hörsel och motorik 

kan hämma förmågan att ta in stimuli från miljön runt omkring, vilket medför en negativ 

utveckling av hjärnan och intellektet. 

 

Vid utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar är det även vanligt med medicinska åkommor 

som epilepsi, hudåkommor, infektionskänslighet, hormon och ämnesomsättningsrubbningar 

(Ibid.). Epilepsi är ett sjukdomstillstånd som personer med utvecklingsmässiga 

funktionsnedsättningar riskerar att utveckla på grund av funktionsstörningar i hjärnan. Vidare 

finns andra olika sjukdomstillstånd som är kopplade till olika funktionsnedsättningar, som att 

det är vanligt med medfödda hjärtsjukdomar hos personer med Downs syndrom (Hanehöj, 

2006). Vissa av dessa åkommor behandlas även inom den allmänna sjukvården och 

allmänsjuksköterskan kommer med stor sannolikhet att möta personer med 

utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar i sitt arbete.  

 

Behov av stöd 

Flera av de personer som har en utvecklingsmässig funktionsnedsättning behöver stöd i sin 

vardag. De insatser som dessa personer kan få styrs av lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. Insatserna är till för att dessa personer ska kunna leva ett liv som alla 

andra samhällsmedborgare och en sådan insats kan vara att få omsorgspersonal som stöttar 

upp för funktionshindret. Hur mycket och vilket stöd individen behöver är olika utifrån hur 

funktionshindret ser ut. Insatserna är en rättighet, det vill säga att insatserna ges endast om 

individen begär dem (SFS, 1993:387). I den här studien har brukare valts att användas som 

begrepp för de personer som får insatser enligt LSS. Detta utifrån Hejlskov Elvén (2009) som 

beskriver att begreppet brukare visar vem insatsen fokuserar på och att det är personalen som 

är till för brukaren och inte tvärt om. Personal som arbetar hos brukare kommer 

fortsättningsvis att benämnas som omsorgspersonal och ska inte förväxlas med vårdpersonal, 

som arbetar inom sjukvården. 

 

Kommunikation och bemötande 

Kommunikation är viktigt för alla människor och även för personer med utvecklingsmässiga 

funktionsnedsättningar. Det är en grund för människans utveckling men även en förutsättning 
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för att förstå det som sägs och för att kunna göra sig förstådd. När en person har en 

utvecklingsmässig funktionsnedsättning kan det behövas hjälpmedel för att underlätta 

kommunikationen. Bilder och symboler är exempel på hjälpmedel och genom att använda 

lätta bilder eller konkreta symboler blir det lättare att förstå vad som ska hända.  Att använda 

sig utav teckenspråk är också vanligt både av brukare och av omsorgspersonal. Teckenspråket 

används då oftast inte för att kompensera en hörselskada utan används som ett stöd för brister 

i tal och för att göra orden som används mer konkreta (Gotthard, 2007).  

 

Vid bemötandet av personer med utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar är det också 

viktigt att uttrycka sig enkelt och konkret utan att det blir barnsligt. Det rekommenderas att ta 

upp en sak åt gången, att samtalet inte blir för långt, samtidigt som informationen ska vara 

tillräcklig. Det är även bra att undvika skämt och andra saker som kan tolkas på olika sätt. 

Efter samtalet bör det kontrolleras att personen har förstått vad som sagts (Dolfe, 2006). 

Tidigare forskning om bemötande av personer med utvecklingsmässiga funktionsned-

sättningar går att finna, men då området avgränsas till bemötandet inom sjukvården så är 

forskningen mindre omfattande. Det saknas tidigare forskning från Sverige som berör 

sjukvårdens bemötande mot personer med utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar. Gibbs, 

Brown och Muir (2008) har gjort en intervjustudie om hur brukare och deras personal 

upplever sjukvårdens miljö och bemötande. De pekar också på den mindre mängd forskning 

som finns att tillgå men att det pågår en långsam men stadig ökning av data inom området.  

 

I Socialstyrelsens handbok för vårdgivare, enhetschefer och personal går det att läsa att alla 

har rätt till individanpassad information. Det innebär att vårdpersonalen har en skyldighet att 

anpassa kommunikationen efter individens förutsättningar. Personer med funktions-

nedsättningar kan ha svårt att uttrycka sig och då är det bra att ta hjälp av närstående och de 

som känner den här personen väl. Vidare står det att det behövs kunskaper om 

funktionsnedsättningen för att kunna anpassa vården (Socialstyrelsen, 2011). 

 

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) står det att målet är att vården ska vara lika för 

alla och ges med respekt för allas lika värde. Enligt Jacobsson, Palm, Willman, Nordström 

Torpenberg (2010) ska sjuksköterskan i mötet med patienten utgå ifrån att ingen människa är 

den andra lik, sjuksköterskan ska vara lyhörd inför patienten och anpassa sig efter denne. I sin 

yrkesroll ska sjuksköterskan oavsett patientens fysiska eller psykiska förmåga visa patienten 

respekt och värna om patientens integritet.  

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Den här studien belyser bemötande, vilket är ett begrepp som innefattar flera faktorer. Eide & 

Eide (2009) beskriver en modell för den professionella omvårdnadsrelationen som utgör en 

grund för kommunikation och bemötande i arbetet med människor. Nyckelbegreppen i denna 

modell är empati, yrkeskunskap och målorientering. Empati innebär en förmåga att kunna 

leva sig in i hur den andre känner och sätta sig in i hur den personen har det. Båda dessa 

empatiska förmågor är viktiga för att kunna hjälpa patienten på bästa sätt. De beskriver vidare 

begreppet yrkeskunskap som starkt sammankopplat med empati, då förmåga att förstå den 

andres situation blir lättare om vårdpersonalen har goda kunskaper inom området. Goda 

teoretiska kunskaper kan underlätta att ställa rätt frågor och se sådant som annars skulle 

missats. Väl utvecklade kommunikationsförmågor kan därmed inte kompensera för 

otillräckliga yrkeskunskaper. Målorientering som är det tredje nyckelordet, innebär att 

vårdpersonalens kommunikation ska utgå ifrån överordnade mål som exempelvis att patienten 
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ska vara självbestämmande, delaktig och att information till patienten ska ges på rätt nivå 

(Ibid.). Hälso- och sjukvårdslagen som tidigare nämnts är ett exempel på överordnande mål 

som sjukvårdspersonal arbetar efter. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Personer med utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar har genom historien inte haft 

samma rättigheter som övriga befolkningen. Det är först de senaste årtionden som dessa 

individers rättigheter har blivit jämställda övriga befolkningens och de har blivit en naturlig 

del av samhället. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har medfört att dessa 

personer idag kan få stöd av omsorgspersonal i sin vardag (SFS, 1993:387).  Omsorgs-

personalen som arbetar med dessa individer följer ofta med som stöd vid kontakt med 

sjukvården. Omsorgspersonalen har därmed erfarenhet av hur sjukvården bemöter personer 

med utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar. 

 

Förutom de sjukdomar som alla människor riskerar att drabbas av, har personer med 

utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar även en ökad risk att drabbas av vissa specifika 

medicinska åkommor (Gotthard, 2007). Detta innebär att allmänsjuksköterskan kommer att 

träffa personer med utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar i sitt arbete oavsett 

arbetsområde. När personer med särskilda behov uppsöker sjukvård kan det uppstå 

svårigheter för sjukvårdpersonalen att skapa ett gott bemötande. Svårigheterna orsakas av att 

personer med utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar kan ha ett annat sätt att 

kommunicera på än vad vårdpersonalen är bekant med.  Det är därför av stor vikt att 

allmänsjuksköterskan har kunskaper om olika funktionsnedsättningar för att kunna anpassa 

kommunikationen och göra brukaren delaktig i sin vård.  

 

 

SYFTE 
 

Att undersöka omsorgspersonals upplevelser av sjukvårdens bemötande av personer med 

utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar. 

 

 

METOD 
 

Då studien avser belysa upplevelser valde författarna en kvalitativ ansats för denna studie. 

Enligt Polit och Beck (2010) används kvalitativ metod för att få kunskap och förståelse om 

personers upplevelser. 

 

Datainsamling 

Författarna till denna studie valde att genomföra semistrukturerade intervjuer med 

omsorgspersonal, då intervjuer med brukarna inte ansågs etiskt försvarbart. Holme och 

Solvang (1997) definierar att en respondent är en person som själv har upplevt det forskarna 

vill undersöka medan en informant är någon som har erfarenhet av att delta i situationen 

forskarna vill undersöka men som mer agerat som observatör. Detta innebär att 

omsorgspersonalen i detta fall blev informanter. 
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En intervjuguide (Bilaga 1) utformades efter författarnas föreställning om vilka element som 

var viktiga att täcka in under intervjun i relation till studiens syfte.  Intervjuguiden möjliggör 

kontroll av att studiens hela område täcks in under intervjun samtidigt som informanten får 

möjlighet att delge hela sin upplevelse (Holme och Solvang, 1997). En pilotintervju 

genomfördes med studiens båda författare för att kontrollera att intervjuguiden täckte in hela 

området som avsågs studeras. Eftersom den bedömdes göra det inkluderades pilotintervjun i 

studien. Resterande intervjuer genomfördes av en och samma författare. Intervjuerna tog cirka 

15 minuter att genomföra vilket inte motsvarade författarnas förväntningar på 20 – 30 

minuter. För att kompensera detta ökades antalet informanter från fem till sju stycken. 

 

Samtliga intervjuer spelades in utom en som antecknades ner så noggrant som möjligt. Denna 

informant samtyckte ej till ljudinspelning av intervjun. För att kontrollera att informantens 

berättelse stämde överens med anteckningarna genomfördes återkoppling med informanten 

under intervjun. När intervjuer antecknas riskeras information falla bort till skillnad mot 

ljudupptagning. Risken med inspelning är dock att intervjupersonen eventuellt inte delar med 

sig av hela sin berättelse på grund av eventuella obehagskänslor till följd av inspelningen. 

(Lantz, 2007). Vid transkriberingen skrevs intervjun ut så ordagrant som möjligt och texten 

kontrollerades av båda författarna gentemot ljudinspelningen. 

 

Urvalsförfarande 

Vid val av informanter till denna kvalitativa studie gjordes ett strategiskt urval, detta för att få 

variation i urvalsgruppen. Till grund för detta utformade författarna kriterier, bestämda utifrån 

det fenomen som skulle undersökas (Holme & Solvang, 1997). Författarna till studien valde 

personal inom handikappsomsorgen i en mindre kommun i Småland som studiepopulation. 

Målet var att minst fem personer skulle intervjuas för studien. Inklusionskriterier för studien 

var att informanterna skulle ha arbetat minst tre år inom handikappsomsorgen med brukare 

över 18 års ålder. Informanterna skulle ha arbetat med brukare som har medfödda 

utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar samt ha erfarenhet av att följa dessa brukare till 

vården. Vården kunde i detta fall vara både öppen- eller sluten somatisk vård. Utöver denna 

erfarenhet behövde informanterna inte ha någon särskild utbildning inom området för att delta 

i studien. Författarna tog kontakt med en enhetschef inom handikappsomsorgen i den 

tilltänkta kommunen. Enhetschefen informerades om studien och dess syfte och efter detta 

valdes personal ut som uppfyllde kriterierna och då variation önskades valdes informanter 

som arbetade med olika slags insatser inom LSS. Informanterna som tillfrågades var i 

åldrarna 24-64 år. De två informanter som hade arbetat kortast tid hade arbetat tre respektive 

sex år med brukare med utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar, resterande hade arbetat 

mellan 25 och 37 år. En av informanterna hade enbart följt med en enda brukare till 

sjukvården, övriga hade erfarenhet av att följa flera olika brukare med olika 

funktionsnedsättningar och funktionsnivå till sjukvården. 

 

Analys  

Efter intervjuerna gjorts och transkriberats påbörjades analysen av materialet. Analysen 

gjordes utifrån en manifest innehållsanalys ur Polit & Beck (2010) Efter transkriberingen 

gjorde författarna till studien en noggrann inläsning av materialet. När materialet var helt 

bekant för de båda diskuterades huvudområden fram utifrån materialets innehåll. Några av 

huvudområdena var så omfattande att underrubriker gjordes. Filer skapades på datorn för 

varje område, sedan lästes allt material om igen. Texten kodades utifrån vilket huvudområde 

texten tillhörde och placerades i respektive fil. Vissa textstycken kunde tillhöra flera områden 

och placerades då under samtliga av de områdena. Under kodningen kunde det upptäckas nya 

huvudområden och då diskuterades detta igenom och materialet fick kodas från början igen. 
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Detta för att innehållet i materialet skulle placeras under rätt område. Författarna arbetade var 

för sig under kodningen för att sedan jämföra och kontrollera allt innehåll i varje område med 

varandra. Specifika fall togs upp för diskussion tills det rådde enighet mellan de båda. Efter 

denna uppdelning av materialet lästes allt innehåll igenom igen. Innehållet i materialet 

passade ofta in i flera huvudområden och utifrån det framkom slutliga teman som gav en 

tydligare överblick av materialet (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Huvudområden och slutgiltiga teman. 

 

Huvudområden och underrubriker Teman utifrån huvudområdena 

Bemötande 

 Att anpassa sig till brukaren 
 Att prata över huvudet 
 Att se patienten 

Att lägga sig på rätt nivå 

 

Att bli sedd 

Attityder 

 Attityder över tid 
 Attityd efter funktionsförmåga 

Förändring över tid 

Samarbete 

 Samverkan med omsorgspersonal 

 Vissa saker behövs ta enskilt 

 

Att samverka med omsorgspersonalen 

Vårdpersonalens kompetens  

Upplevda brister om sjukvårdspersonalens 

kompetens Om brukarna får den vård de behöver 

 

Innan analysen slutfördes kontrollerades studiens innehåll och jämfördes åter igen med 

intervjuerna. Detta för att se att helheten av informanternas upplevelser var bevarade men 

även för att se om studien hade medfört en djupare mening för att ge en ny förståelse inom 

området (Lantz, 2007). 

 

Forskningsetiska aspekter 

Studien gjordes utifrån Helsingforsdeklarationens (2008) etiska riktlinjer. Då studien 

omfattade personer från en särskilt utsatt grupp intervjuades istället omsorgspersonal till 

brukare med utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar. Intervjuerna avidentifierades vid 

transkriptionen och ljudinspelningar hölls inlåsta under studiens gång för att sedan förstöras 

efter studien blivit godkänd. Detta minimerade riskerna mot att anonymiteten röjs för den 

personal som deltog och de brukare de arbetade med. Fördelarna med studien ansågs väga 

över nackdelarna då viktig information inom området kunde framträda för att kunna förbättra 

bemötandet av personer med funktionsnedsättningar. Intervjuerna gjordes med informerat 

samtycke. Alla informanter fick ett skriftligt informationsblad om vad studien handlade om, 

att det var helt frivilligt att delta, att det var helt anonymt och att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande (Bilaga 2). Det gavs även information om att intervjusamtalen skulle 

bandas men att ljudinspelningen skulle förstöras då studien blivit godkänd av examinator. Då 

författarna till studien avsåg åskådliggöra viktig information inom området som kunde bidra 

till en förbättring inom sjukvårdens bemötande av personer med utvecklingsmässiga 

funktions-nedsättningar, ansågs studien etiskt försvarbar. 
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RESULTAT 
 

Under analysens gång framträdde fem teman som i intervjuerna var centrala för hur brukare 

blev bemötta inom hälso- och sjukvården. Dessa teman var: förändring över tid, att bli sedd, 

att lägga sig på rätt nivå, att samverka med omsorgspersonalen samt upplevda brister i 

sjukvårdspersonalens kompetens.  

 

Förändring över tid 

Ett tema som tydligt framkom vid intervjuer med de som jobbat inom handikappomsorgen en 

längre tid var att vårdpersonalens bemötande förändrats. Flera av informanterna tog upp hur 

bemötandet ser ut idag jämfört med hur det såg ut förr och skildringar framkom om 

förändring i bemötandet över tid.  De informanter som jobbat inom området en längre tid 

upplevde alla att bemötandet blivit bättre genom åren. Tidigare upplevdes det att 

vårdpersonalen riktade sig mer till omsorgspersonalen än mot brukaren jämfört med vad de 

gör idag. Flera av informanterna berättade att brukarna inte var en naturlig del i samhället som 

de är idag och att vårdpersonalen inte visste hur de skulle bemöta dessa personer. 

 

Tidigare år, om man säger då på 70-talet, i början, så var de inte särskilt bra 

bemötta. Många blev faktiskt lite rädda. Och lite avståndstagande. Det är klart, 

de var inte ute så mycket, syntes i samhället förr heller som de gör nu… Men det 

var inte så mycket, de gick ju aldrig på några hälsoundersökningar. // Utan då 

kom ju läkare dit och tittade på dem, när det var något. Sen gick de genom 

korridoren och tittade sig omkring. Men det har blivit betydligt bättre. (Intervju 6) 

 

Två av informanterna beskriver hur brukarna förr bodde på vårdhem och aldrig behövde söka 

vård ute i samhället, då sjukvårdspersonalen kom till deras boende istället. Senare övertogs 

sjukvården av landsting och till en början var det svårt för personalen på vårdcentralen att veta 

hur de skulle bemöta brukarna berättar en av informanterna. 

 

Att bli sedd 

Det tema som förekom ofta var vikten av att bli sedd och att inte prata över huvudet på 

brukaren. De flesta av informanterna uppgav att det viktigaste för ett bra bemötande var att 

brukaren blev sedd av vårdpersonalen och att de först riktade sig till brukaren och försökte få 

denne i centrum. Först därefter kunde vårdpersonalen eventuellt rikta sig till 

omsorgspersonalen.  

 

Motsatsen till ett bra bemötande var när vårdpersonalen pratade över huvudet på brukaren och 

bara riktade sig till omsorgspersonalen. De flesta uppgav att det inte var vanligt 

förekommande längre. En informant gav exempel på när vårdpersonal pratat över huvudet på 

brukaren och hur både hon som personal och brukaren hade mått dåligt av det. Under 

analysen av intervjuerna kunde det urskiljas en skillnad i vad omsorgspersonalen upplevde 

var att prata över huvudet. Personal som arbetade med brukare som hade förmåga att tala för 

sig själva ansåg att prata över huvudet var när vårdpersonalen talade med omsorgspersonalen 

istället för brukaren. Detta skiljde sig något från omsorgspersonal som arbetade med brukare 

som behövde mycket stöd. Det uppgavs att vårdpersonalen måste prata om det medicinska 

direkt till omsorgspersonalen eftersom brukaren inte har förmåga att förstå vad som sägs. Att 

prata över huvudet upplevdes i de fallen vara när vårdpersonalen inte tilltalar brukaren alls 

och exempelvis inte frågar brukaren hur de mår. 
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Flera informanter hade erfarenheter av att vårdpersonalen bemött brukarna olika om de hade 

högre eller lägre funktionsförmåga. Två av de intervjuade upplevde ingen skillnad i 

bemötandet eller hade ingen erfarenhet av att följt med olika brukare till sjukvården. De 

informanter som upplevt att bemötandet skiljde sig uppgav att de med lägre funktionsförmåga 

blev sedda mindre och att vårdpersonalen pratade mer över huvudet på dem.  

…De såg inte han som en egen person, alltså dom såg direkt till mig eller så. 

Kände jag att de frågade mig direkt, de visade mig hur han skulle sitta och såhär, 

istället för att säga det direkt till honom. (Intervju 2) 

Att lägga sig på rätt nivå 

Det framkom olika faktorer som handlade om vårdpersonalens förmåga att lägga sig på rätt 

nivå. Detta innebar att anpassa tidsåtgången efter brukarens behov och att anpassa sitt språk, 

samtidigt som språket inte fick bli på en barnslig nivå. Flera informanter ansåg att 

vårdpersonalen borde anpassa sitt språk och ordval efter brukaren i högre utsträckning, detta 

för att kunna ge information som brukaren kan förstå. Informanterna uppgav att 

vårdpersonalen i vissa fall borde använda lättare termer som exempelvis säga kamera istället 

för röntgen eller ställa frågor på ett annat sätt. Detta för att kunna lägga sig på rätt nivå 

gentemot brukaren. ”Ja, de måste ju prata i enkla termer. Helt enkelt. Och en del läkare är ju 

lite svårt... de pratar ju lite i andra termer” (Intervju 3). En informant tog upp vikten av att 

bemöta brukaren på den nivån där denne är och att det skulle underlätta om vårdpersonalen 

använde sig av pedagogiska hjälpmedel. I en intervju ansåg informanten att omsorgs-

personalen följde med till läkarbesöken just för att kunna hjälpa till att anpassa språkets nivå 

efter brukaren. 

 

De exempel som togs upp om bra bemötande handlade ofta om att vårdpersonalen tog sig tid, 

såg brukaren och försökte förstå vad denne ville förmedla. Ett exempel på detta som framkom 

var då vårdpersonalen såg brukarens rädsla och kunde få brukaren lugn genom att ta sig tid 

och tala lugnt. En informant berättade att det tog längre tid för läkaren att lyssna till brukaren 

som hade ett otydligt tal. I detta exempel tog läkaren den tiden och detta bemötande 

uppfattades som mycket positivt av både brukare och omsorgspersonalen då brukaren kände 

sig tagen på allvar. En annan informant tog upp att omsorgspersonalen i sitt bemötande 

behövde vara lugn, förstående och ta sig tid för att kunna ge brukaren ett bra bemötande. 

 

...Det var en som tog emot. Hon var väldigt professionell. Väldigt mån om 

patienten alltså, så här. Hon försökte verkligen göra honom lugn och sansad. Att 

vi skulle ordna det här, så bra så. Det tyckte jag var jättebra. (Intervju 4) 

 

I vissa fall behövde brukarna få mer tid av omsorgspersonalen enligt informanterna. Som 

exempel behövde en brukare som var inlagd på sjukhus ha någon som satt vid sängkanten för 

att må bra. En informant beskrev hur det behövde avsättas mer tid för att ta prover på en 

person med utvecklingsmässig funktionsnedsättning. Tiden behövdes för att kunna ta 

proverna utan att använda tvång. Samma informant belyste att vårdpersonalen bör ta i 

beaktande att brukarna kanske behöver mer stöd i kontakter med hälso- och sjukvården men 

trots detta ska de behandlas som vilken patient som helst. ”Ja, som vilken patient som helst… 

men den patienten behöver ju mer stöd än vad andra behöver kanske när de kommer till 

läkarbesök…” (Intervju 3). Det var flera informanter som upplevde att brukarna blev bemötta 

som vilken patient som helst och en informant tyckte att de blev bättre bemötta än övriga 

patienter. 
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Under intervjuerna framkom flera exempel då vårdpersonalen inte lyckades lägga sig på 

brukarens nivå. Informanter hade upplevt att vårdpersonalen lagt sig på en för hög nivå som 

varken brukaren eller omsorgspersonalen förstod. Det fanns även informanter som upplevt att 

vårdpersonalen lagt sig på en för låg nivå. Ett exempel var då vårdpersonalen höjde rösten och 

pratade som till ett barn när de tilltalade en rullstolsburen brukare. En informant berättade om 

en läkare som alltid var irriterad och skällde på brukaren om varför denne inte gjorde som 

läkaren sa. Enligt informanten förstod inte läkaren brukarens funktionsnedsättning och kunde 

då inte heller anpassa sig efter detta.  

 

Han gav ju liksom upp till slut. När han förstod att han inte förstod.  Att han inte 

kunde. Att han inte kunde omsätta det han sa till honom. Det hände ju liksom 

ingenting från gång till gång så då blev han irriterad istället. (Intervju 1) 

 

Flera informanter ansåg att brukarna inte fick information som var anpassad efter dem och 

som de förstod. En informant hade upplevt att brukaren inte alltid fick information och när 

brukaren blev informerad var informationen för svår för brukaren att förstå. En informant 

ansåg att det fanns brister i sättet vårdpersonalen gav informationen på. Dock hade denne 

erfarenhet av vårdpersonal inom hemsjukvården som lämnat ut bra individanpassad 

information till brukare. Flera informanter tog upp svårigheterna i att ge information som 

brukaren förstod. Vissa informanter uppgav att omsorgspersonalen följer med till sjukvården 

just för att kunna hjälpa till att anpassa informationen till brukaren.  

 

Att samverka med omsorgspersonalen 

Under intervjuerna framkom ett komplext samspel mellan vårdpersonal, brukare och 

omsorgspersonal. Informanterna upplevde det som positivt när det fanns ett samspel mellan 

alla tre parter. En informant beskrev att det är viktigt att vårdpersonalen tar till sig vad 

omsorgspersonalen vet eftersom de är brukarens så kallad, förlängda arm och att det ibland 

kan vara svårt för brukaren att förklara hur de mår. De gånger som vårdpersonalen endast 

lyssnade till brukaren uppgav informanterna att det förekom att brukarna utelämnade viktig 

information som i sin tur kunde resultera i att fel åtgärd sattes in. Ett exempel gavs av en 

informant då hon som omsorgspersonal kände att läkaren inte ville höra på vad hon hade att 

säga utan bara riktade sig till brukaren, vilket medförde en risk att läkaren fick felaktig 

information av brukaren. En annan av informanterna hade liknande erfarenheter av att 

brukaren i en sådan situation, uppgav flera olika symtom som denne senare fick behandling 

för, men som inte stämde överens med det som omsorgspersonalen var insatt i. 

  

I och för sig så gjorde han ju rätt va, för han ska ju lyssna på honom men han är 

ju en sådan person att han tar ju hela cirkusen alltså, försöker så mycket han bara 

kan, när han får uppmärksamheten han vill ju ha allt. Så det kan bli fel på det 

hållet också. Och han fick ju ett jättebra bemötande, men det blev ändå fel. 

(Intervju 1) 

 

Under flera av intervjuerna beskrevs en svårighet att gå in och medverka i samtalet med 

vårdpersonalen utan att det blir kränkande för brukaren.  Det framkom även att det fanns 

tillfällen då omsorgspersonalen behövde prata enskilt med vårdpersonalen om brukarens 

hälsa. Ett exempel som framkom av en informant var då vårdbesöket gällde psykisk ohälsa 

hos brukaren. Vid de tillfällena följde två omsorgspersonal med brukaren till sjukvården för 

att en av personalen skulle kunna prata enskilt med vårdpersonalen utan att det blev 

kränkande för brukaren. Liknande beskrev en annan informant om att brukare inte alltid kan 
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ta till sig all information utan kan istället vända det till något negativt eftersom de inte förstår 

innebörden av det som sagts.  

Några av informanterna beskrev att det är svårt för vårdpersonalen att veta hur de ska bemöta 

brukaren och att det är upp till omsorgspersonalen att gå in och stödja när det behövs. Vidare 

beskrevs att omsorgspersonalen är där för att brukaren inte klarar av situationen själv och att 

det är upp till den personalen att avgöra när brukaren behöver stöd. Liknande beskrevs i en 

annan av intervjuerna då det framgick att det var viktigt att det var omsorgspersonal som 

kände brukaren väl som följde med till sjukvården. Informanten i intervju 6 beskrev detta som 

att: ”det är ju vi som känner dem, det är ju vi som kan förklara hur det fungerar”. 

Upplevda brister i sjukvårdspersonalens kompetens 

Inom sjukvården arbetar olika professioner som bland annat undersköterska, sjuksköterska 

och läkare. De flesta informanter ansåg inte att det var någon skillnad i hur de olika 

professionerna bemötte brukaren. De informanter som upplevde att bemötandet skiljde sig 

uppgav att läkarna hade mindre tid och var mer stressade än undersköterskor och 

sjuksköterskor. En informant uppgav att hon upplevde att bemötandet gentemot brukaren var 

sämre ju högre utbildning vårdpersonalen hade. Detta skiljer sig mot en annan informants 

upplevelse om att det inte berodde på profession utan vilken personlig inställning 

vårdpersonalen hade mot personer med utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar. 

 

Flera av informanterna tog även upp betydelsen av vårdpersonalens kompetens inom 

utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar. Några av informanterna beskrev negativa 

upplevelser då de följt med brukare som hade flera funktionsnedsättningar till sjukvården. Vid 

ett tillfälle hade vårdpersonalen meddelat att de inte hade den medicinska kompetensen som 

hade behövts när en brukare har flera funktionsnedsättningar.  

 

I och med att han var både manodepressiv och förståndshandikappad, så det gick 

aldrig att göra någonting, läkarna sa till och med, den sista läkaren att vi har 

ingen utbildning i detta någon. Så de visste liksom inte hur de skulle gå till väga 

med denna kille. (Intervju 7) 

 

Liknande beskrev en annan informant om flera tillfällen då vårdpersonalen inte lyckades nå 

fram till brukaren med den information de ville ge. Informanten beskrev då att det hade blivit 

lättare för vårdpersonalen att ställa rätt frågor om de hade haft bättre kunskap om brukarens 

funktionsnedsättning. Samma brukare fick ett bättre bemötande och en bättre vård när den 

medicinska vården senare övertogs av den lokala vårdcentralen, där de förstod brukaren bättre 

enligt informanten.  

 

 

DISKUSSION 
 

I de goda bemötanden som omsorgspersonalen har upplevt är brukaren i centrum i 

bemötandet och i största möjliga mån är kommunikationen riktad direkt till brukaren. Då alla 

individer är unika bör vårdpersonalen även använda sig av omsorgspersonalens kunskaper om 

brukaren för att möjliggöra en god kommunikation. Vårdens bemötande av personer med 

utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar har förändrats till det bättre genom åren men det 

finns fortfarande brister i att lägga sig på rätt nivå och att samverka med omsorgspersonalen. 
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Metoddiskussion 

Den kvalitativa ansats som valdes för studien anses vara lämplig för studiens syfte. 

Intervjuerna gjordes utifrån en intervjuguide som först testades med en pilotstudie, vilket var 

en fördel för att se om den behövde kompletteras. Eftersom den ansågs täcka in det område 

som avses att undersökas fortsatte intervjuerna utifrån den. Intervjuerna blev kortare än 

förväntat och för att kompensera det utökades antalet intervjuer till sju stycken. Detta 

medförde att materialet var tillräckligt omfattande för att kunna analyseras och ge ett 

trovärdigt resultat. Eftersom att en av intervjuerna inte ljudinspelades så kan det diskuteras 

hur det har påverkat resultatet. Det finns alltid en risk att nyanser missas i intervjuer som 

enbart antecknas. För att minska risken för misstolkning av den intervju som antecknades och 

för att kontrollera att informantens hela upplevelser fångades, gjordes återkopplingar till 

informanten under intervjuns gång. En fara med intervjuer som datainsamlingsmetod är enligt 

Lantz (2007) risken för feltolkning av informantens berättelse. För att minska risken för detta 

bör forskarna noggrant se till att intervjun täcker in hela området för syftet och se till att det 

verkligen är informantens tankar som framkommer i intervjun.  

 

Det skiljer flera år i deltagarnas arbetslivserfarenhet och endast två av studiens deltagare är 

under 30 år. Resterande fem informanter är över 40 år och har lång arbetslivserfarenhet inom 

området. Åldersfördelningen kunde vara jämnare men då författarna ville ha variation i 

deltagarnas erfarenhet så anses urvalet ändå vara tillfredställande för det som avses att 

undersökas.  En av informanterna har endast erfarenhet av att följa med en brukare till 

sjukvården och den intervjun innehåller därmed inte lika komplexa beskrivningar av 

bemötandet. Då informanten ändå har upplevelser av sjukvårdens bemötande av personer med 

utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar så uppfylls kriterierna för att delta och kan bidra 

med viktig information till resultatet. Informanterna tillfrågades om deras utbildningsnivå 

eftersom det ansågs intressant att ta del av för att kunna jämföra eventuella skillnader i 

intervjuerna. Eftersom det inte framkom några tydliga skillnader som kunde kopplas till 

informanternas utbildningsnivå har inte detta tagits med i resultatet. De skillnader som 

framkom berodde på hur länge informanterna hade arbetat inom området samt brukarnas olika 

behov av stöd.  

 

Eftersom materialet har transkriberats ordagrant och kontrollerats av båda författarna minskar 

risken att viktig information från intervjuerna faller bort. Trovärdigheten höjs även av att 

författarna har analyserat innehållet var för sig och diskuterat olikheter tills enighet nåtts. 

Genom att använda sig av en sådan metod minskar även risken att författarnas olika 

förkunskaper inom området påverkar analysen. Enligt Lantz (2007) är det viktigt att beskriva 

vilka åtgärder som gjorts för att förhindra förförståelsens påverkan på resultatet. En annan 

styrka i studien är att materialet lästs igenom ännu en gång efter analysen för att se att ingen 

relevant information har fallit bort och att studien ger ny förståelse för området. Vid 

redovisning av resultatet av analysen valde författarna att använda intervju citat. Enlig Kvale 

& Brinkman (2009) används intervjucitat för att åskådliggöra vad intervjuerna innehåller och 

visa utdrag ur materialet författarna har analyserat. 

 

Vid sökning efter tidigare forskning inom området upptäcktes att de flesta vetenskapliga 

artiklar kommer från Storbritannien. Hur detta kommer sig togs upp med Centrum för 

forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet för att se om det finns en specifik orsak. 

De kunde inte heller klarlägga en specifik sådan men anger att det kan bero på att 

Storbritannien är ett stort land som har stora forskningsresurser. Det kan även bero på att 

insatserna som brukarna får organiseras olika. Varje lands lagsystem påverkar också hur 

insatserna och vården ser ut kring dessa personer. Den tydliga uppdelningen mellan kommun 



12 

 

och landsting som finns i Sverige kan bidra till att forskningen ser ut som den gör här. Det 

låga intresset för forskning om funktionsnedsättningar skulle även kunna bero på att det är en 

liten utsatt grupp människor som saknar en stark röst som för deras talan.  

 

Resultatdiskussion 
Det mest centrala som framkommer i studien är att vårdpersonalen ska se brukaren i 

bemötandet och att vårdpersonalen tilltalar brukaren i första hand och inte pratar över huvudet 

på denne. I de flesta fall talar vårdpersonalen i första hand med brukaren, men det 

förekommer även att vårdpersonal pratar över huvudet på brukaren. Detta kan jämföras med 

vad Gibbs et al.(2008) visar om att vårdpersonalen oftast talar till den som följer med 

brukaren till läkarbesöket.  Brukaren upplever då att de pratar över huvudet på denne. Både 

omsorgspersonalen och brukarna anser det som viktigt att vårdpersonalen ska försöka 

inkludera brukaren i mötet. De har även erfarenhet av bemötande då vårdpersonalen tilltalar 

brukaren först eller aktivt ser till att brukaren är delaktig i samtalet (Ibid.). Även Heyman, 

Swain & Gillman (2004) tar upp ett exempel i sin studie om hur en vuxen person med 

funktionsnedsättning upplever att vårdpersonalen endast talar med medföljande 

omsorgspersonal. Heyman et al. (2004) presenterar också faktorer som kan göra 

vårdpersonalens bemötande bättre t.ex. att få tala för sig själv, inte bli avbruten och att bli 

lyssnad på. Enligt Ziviani, Lennox, Allison, Lyons & Del Mar (2004) önskar brukarna att 

vårdpersonalen ska undvika att prata om dem utan istället tala direkt till dem samtidigt som 

kommunikationen inte ska läggas på en för lätt nivå.  

 

I resultatet framkommer att sjukvårdspersonals bemötande gentemot brukare har förändrats 

till det bättre över tid. Förr talade de mer över huvudet på brukaren än vad de gör idag. Detta 

framkommer inte tydligt i någon annan forskning men Gibbs et al. (2008) tar upp ett exempel 

om en mamma som förr upplevde att vårdpersonalen trodde att hennes son inte förstod 

någonting. Idag upplever modern en förbättring i hur vårdpersonalen bemöter hennes son 

jämfört med tidigare. 

 

Huruvida omsorgspersonalen upplever att vårdpersonalen pratar över huvudet på brukaren är 

nära kopplat till deras förmåga att lägga sig på rätt nivå, vilket innebär att anpassa sin 

kommunikation, ge information på rätt nivå och att ta sig tid till brukaren. Eftersom det 

handlar om att kunna sätta sig in i en persons situation är detta nära förankrat med 

vårdpersonalens empatiska förmåga. Omsorgspersonalen upplever att vårdpersonalen ibland 

har svårigheter att anpassa sin kommunikation efter brukarens behov. Laursen, Plos & 

Ivarsson (2009) tar upp centrala delar i kommunikationen med brukare, vilka är att vara 

lyhörd och att nivåanpassa kommunikationen. Eftersom varje brukare har ett individuellt sätt 

att kommunicera med omgivningen krävs det att vårdpersonalen är lyhörd inför detta och har 

kunskap om att det krävs tålamod för att kunna förstå brukaren. Ett språk som är enkelt och 

konkret krävs för att vårdpersonalen ska kunna nivåanpassa kommunikationen till brukaren 

och bilder kan användas för att tydliggöra det sagda (Ibid.). Även Ziviani et al. (2004) tar upp 

vikten av tålamod och nivåanpassning eftersom detta hjälper till att förbättra 

kommunikationen mellan vårdpersonal och brukare. 

 

Flera informanter tar upp att vårdpersonalen ibland har problem att ge information som 

brukaren förstår. Några informanter tar även upp att bemötandet skiljer sig mellan olika 

professioner och bemötandet upplevs vara sämre av vårdpersonal som har högre utbildning. 

Sowney & Barr (2007) belyser att sjuksköterskor upplever en svårighet att kommunicera med 

personer med utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar, vilket medför problem med att ge 

den information som brukaren behöver. Vidare beskrivs hur en givande kommunikation med 
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brukarna är en stor utmaning för sjuksköterskorna. Laursen et al. (2009) belyser att för att 

vissa personer med utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar ska kunna ta till sig 

information krävs det att informationen upprepas flera gånger. Vårdpersonalen behöver i 

dessa fall tålamod. Gibbs, et al. (2008) uttrycker att brukarna känner oro när vårdpersonalen 

inte talar så de förstår. Det dåliga bemötandet anses bero på bristande erfarenhet av att bemöta 

personer med utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar men även vårdpersonalens 

personliga förmåga till kommunikation. Liknande resultat framkommer i den här studien då 

flera av informanterna uppger att alla kan stöta på vårdpersonal som har en dålig dag och att 

vårdpersonalens inställning och personlighet spelar stor roll i hur bemötandet blir.  

 

Hur vårdpersonalen anpassar tidsåtgången i mötet med brukaren påverkar också bemötandet. 

Omsorgspersonalen tar upp flera exempel då vårdpersonal vid ett gott bemötande tar sig tid 

för brukaren. Melville et al.(2005) tar upp att flertalet sjuksköterskor i deras studie upplever 

svårigheter i bemötandet av personer med utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar, men att 

endast ett fåtal anpassar besökstiden efter brukarens behov. Senare belyste Melville et al. 

(2006) att de sjuksköterskor som hade ökade kunskaper inom området, i större utsträckning 

anpassade besökstiderna för personer med utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar. Ziviani 

et al. (2004) menar att längre besökstider kan medföra en bättre kommunikation med brukaren 

och kan minska risken för missförstånd och felbehandling. Vidare menar Ziviani et al. (2004) 

att viss information skulle behöva ges till läkaren före besöket för att kompensera för 

tidsbristen. I Gibbs et al. (2008) studie framkommer att brukarna har erfarenheter av att 

läkarna inte ger dem tid att uttrycka sig. De önskar mer tid till samtal med läkaren och inte 

denna envägskommunikation när endast läkaren har ordet. 

 

Resultatet visar att det hade underlättat för vårdpersonalen om de hade haft kunskaper om 

brukarens funktionsnedsättningar. Utökade yrkeskunskaper inom området hade kunnat 

underlätta både bemötandet och den medicinska behandlingen. Detta liknar det resultat som 

Melville et al. (2005) visar om att majoriteten av sjuksköterskor känner att de behöver mer 

kunskaper inom området för att kunna bemöta personer med utvecklingsmässiga 

funktionsnedsättningar bättre.  Melville et al. (2006) undersökte senare hur utbildning om 

utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar ökar sjuksköterskornas kunskaper inom området 

och hur det påverkar bemötandet. I deras resultat framkommer det att sjuksköterskor som fått 

såväl skriftlig som muntlig utbildning inom området lättare kan bemöta brukarnas behov och 

anpassa sin kommunikation efter funktionsnedsättningen, bland annat genom att använda 

bilder. Detta kan jämföras med den här studiens resultat där en av informanterna önskade att 

vårdpersonalen hade använt sig utav bilder för att förtydliga det som ska göras. Enligt Sawney 

& Barr (2007) upplever vårdpersonal att de saknar kunskaper om utvecklingsmässiga 

funktionsnedsättningar. Detta påverkar hur vårdpersonal kommunicerar med brukare och att 

de därför får förlita sig på omsorgspersonalen. Enligt Gibbs, et al. (2008) bemöter 

vårdpersonal brukare mindre bra när de är irriterade eller inte pratar direkt till dem. Liknande 

resultat framkommer i den här studien när informanterna ger exempel på hur vårdpersonalen 

är irriterade på brukaren. Irritationen orsakas av att vårdpersonalen inte kan förstå brukaren 

utifrån dennes funktionsnedsättning, vilket medför ett sämre bemötande. 

 

Betydelsen av att vårdpersonalen och omsorgspersonalen samverkar är något som framträder i 

resultatet. Vissa informanter har erfarenhet av att vårdpersonalen endast lyssnar till brukaren 

och att detta kan leda till att brukaren får fel vård. Några informanter ser det som sin uppgift 

vid vårdbesöken att hjälpa till med kommunikationen mellan brukare och vårdpersonal. Det 

framkommer även att omsorgspersonalen har mer kunskap om brukaren i och med att de 

känner brukaren och arbetar som dennes förlängda arm. Ziviani et al. (2006) visar också ett 
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liknande resultat där både omsorgspersonal och vårdpersonal tycker det är bra att 

omsorgspersonalen följer med brukaren eftersom omsorgspersonalen hjälper läkare och 

brukare att kommunicera med varandra. Gibbs et al. (2008) och Ziviani et al. (2006) visar att 

även brukare uppskattar att omsorgspersonalen följer med till vårdbesöken, eftersom 

omsorgspersonalen kan hjälpa till med kommunikationen. Sowney & Barr (2007) visar på ett 

exempel då omsorgspersonalen berättar att brukaren lider av starka smärtor, något 

vårdpersonalen inte uppfattar. Det visas att omsorgspersonalen är de som känner brukaren och 

att vårdpersonalen får förlita sig på omsorgspersonalens kunnande. Vidare beskrivs att 

vårdpersonalen upplever att de generellt får för lite information om brukaren inför besöken 

och att de anser det är av betydelse att även få grundläggande information, som exempelvis 

hur brukaren kommunicerar (Ibid.). Svårigheter med att samverka mellan vårdpersonal och 

omsorgspersonal visas även i den här studiens resultat. Studien belyser att brukaren kan känna 

sig kränkt om denna samverkan påverkar brukarens delaktighet negativt och rätten till 

självbestämmande.  

 

Författarna anser att det behövs mer forskning inom området för att djupare belysa hur 

vårdpersonalens bemötande av personer med utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar 

upplevs. Detta skulle kunna leda till att både bemötandet och vården blir bättre för denna 

grupp särskilt utsatta människor.  

 

Slutsatser 
Utifrån studiens resultat och diskussion går det att se hur svårt det kan vara att bemöta 

personer med utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar. Eftersom varje brukare har ett 

individuellt sätt att kommunicera på utifrån sin funktionsnivå kan det uppstå svårigheter för 

vårdpersonalen att veta hur dessa individer ska bemötas. I mötet ska brukaren vara i centrum 

och vårdpersonalen bör undvika att prata över huvudet på brukaren, vilket försvåras av att alla 

brukare inte kan tala för sig själva. Vårdpersonal måste se till att både få fram viktigt 

information om brukarens hälsa och kommunicera med brukaren så att denne förstår. 

Samtidigt har det framkommit att all information inte alltid kan tas direkt med brukaren och 

det finns då en risk att brukaren inte upplever delaktighet och istället känner sig kränkt. 

Bemötandet kan därmed ses som en balansgång där vårdpersonal, omsorgspersonal och 

brukare behöver vara delaktiga utan att det får väga över för mycket på någon part. Det är 

omsorgspersonalen som känner brukaren och det finns en anledning att de följer med 

brukaren till sjukvården. Denna anledning är att omsorgspersonalen är brukarens förlängda 

arm och att de kan fungera som en brygga mellan brukare och vårdpersonal för att möjliggöra 

en bra kommunikation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

REFERENSER 

 

Borglid, L-O. (1994). De gjordes synliga: berättelser om vården av utvecklingsstörda i 

Kronobergs län 1960-1994. Växjö: Sociala förvaltningen, Landstinget Kronoberg. 

 

Dolfe, A. (2006). Att möta annorlunda uttryckssätt. Vägledning för personal som arbetar med 

vuxna personer med utvecklingsstörning och störda beteenden. Göteborg : Västra 

Götalandsregionen 

 

Eide, H. & Eide, T. (2009). Omvårdnadsorienterad kommunikation : relationsetik, samarbete 

och konfliktlösning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Gibbs, S-M., Brown, M-J. & Muir, J-W. (2008). The experiences of adults with intellectual 

disabilities and their carers in general hospitals: a focus group study. Journal of Intellectual 

Disability Research, 52(12), 1061-1077. 

 

Gotthard, L-E. (2007). Utvecklingsstörning och andra funktionshinder. (2:a uppl). Stockholm: 

Bonnier 

 

Hanehöj, P. (2006). Handikapp, etik och teknik. Kalmar: Optimist innovation. 

 

Hejlskov Elvén, B. (2009). Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktions-

hinder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Helsingforsdeklarationen. (2008). Hämtad den 10 februari, 2011 från 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html 

 

Heyman, B., Swain, J. & Gillman, M. (2004). Organisational simplification and secondary 

complexity in health services for adults with learning disabilities. Social science & medicine, 

58(2), 357-367. 

 

Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. (2:a upplagan) Lund: Studentlitteratur. 

 

Jacobsson, C., Palm, C-A., Willman, A. & Nordström Torpenberg, I. (2010). Värdegrund för 

omvårdnad. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening, 

 

Kvale, S. & Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2:a upplagan). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lantz, A. (2007). Intervjumetodik (2:a upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

 

Laursen, E., Plos, K. & Ivarsson, B. (2009). Yrkeskunnande och kompetensutveckling i 

arbetet med vuxna individer med utvecklingsstörning – ett vårdarperspektiv. Vård i 

Norden,29(1), 19-23. 

 

Melville, C. A., Cooper, S.-A., Morrison, J., Finlayson, J., Allan, L., Robinson, N., Burns, E. 

& Martin, G. (2006). The outcomes of an intervention study to reduce the barriers 



16 

 

experienced by people with intellectual disabilities accessing primary health care services. 

Journal of Intellectual Disability Research, 50(1), 11-17. 

 

Melville, C. A., Finlayson, J., Cooper, S.-A., Allan, L., Robinson, N., Burns, E., Martin, G. & 

Morrison, J. (2005). Enhancing primary health care services for adults with intellectual 

disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 49(3), 190-198. 

 

Polit, D. & Beck, C.T. (2010). Essentials of Nursing Research. Appraising Evidence for 

Nursing Practice. (7
th

 edition) Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Qvarsell, R. (1991). Vårdens idéhistoria. Stockholm: Carlssons bokförlag. 

 

SFS (1982:763). Hälso- och sjukvårdslag. 

 

SFS (1993:387). Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

 

Socialstyrelsen. (2007a). Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Stöd för 

rättstillämpning och handläggning. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen. (2007b). Socialstyrelsens termbank. Hämtad, 22 februari, 2011, 

http://app.socialstyrelsen.se/termbank/QuickSearchBrowse.aspx 

 

Socialstyrelsen. (2011). Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig. Handbok 

för vårdgivare, verksamhetschefer och personal. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

SOU (2000:20) Steriliseringsfrågan i Sverige 1935 - 1975. 

 

Sowney, M. & Barr, O. (2007). The challenges for nurses communicating with and gaining 

valid consent from adults with intellectual disabilities within the accident and emergency care 

service. Journal of Clinical Nursing, 16, 1678-1686. 

 

Ziviani, J., Lennox, N., Allison, H., Lyons, M., Del Mar, C. (2004). Meeting in the middle: 

improving communication in primary health care consultations with people with an 

intellectual disability. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 29(3), 211–225. 



 

 

Intervjuguide     Bilaga 1 

 

Information: Hur lång tid intervjun beräknas ta 

 Ljudupptagning 

 Hur resultaten kommer användas 

 Hur andra kommer ta del av resultaten 

 Hur intervjupersonen kommer få ta del av det 

 Anonymitet 

 Förvaring av intervjumaterial 

 Vem annan som kommer ta del av materialet 

 Informera om rätten att avbryta 

 Vad är intervjuaren intresserad av: informantens unika beskrivning. 

 

Inledande frågor 

Ålder: 

Arbetar med: 

Hur länge: 

Ev. Tidigare arbetsplats inom området: 

Utbildning: 

 

Har du följt med brukare till sjukvården? 

Har det varit samma brukare eller olika brukare du följt med? 

Har det varit olika funktionsnivåer på brukaren? 

Har du olika erfarenheter av bemötande från vården beroende på vilken brukare du följt? 

Varför tror du att bemötandet har skiljt sig åt? 

 

Vilken slags vård var det ni uppsökte? (vårdcentral, sjukhus m.m.) 

Vilka professioner träffade ni? Undersköterska, sjuksköterska, läkare? 

Tycker du bemötandet skiljer sig mellan de olika professionerna? 

 

Om du tänker på ett positivt bemötande och försöker beskriva det? 

Om du nu tänker på ett negativt bemötande och beskriver det? 

Hur upplevde du att vårdpersonalens attityder var mot brukaren? 

Hur kunde brukaren blivit bemött på bästa sätt? 

 

(Hur tycker du att sjukvården över lag bemöter personer med utvecklingsmässiga 

funktionshinder?) om den inte besvarats innan 

Ger de information som brukaren förstår? /Ger de information till brukaren? 

 

Känner du att det är något jag har missat att fråga om bemötandet? 

 

Återkoppling: Om jag nu ska sammanfatta så om jag förstår dig rätt så tycker du.. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informationsbrev till studiedeltagare    Bilaga 2 

 

Vi heter Maja Johansson och Emely Ekman och är studenter på Linnéuniversitetet. Vi läser 

termin 5 på sjuksköterskeprogrammet och gör nu vår C-uppsats som handlar om sjukvårdens 

bemötande av personer med utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar. Studien görs under 

handledning av universitetsadjunkt Lotta Hahlin. 

 

Till vår studie har vi tänkt intervjua personer som har arbetat inom handikappsomsorgen i 

minst 5 år och som har erfarenhet av att följa med vuxna brukare till sjukvården.  

 

Intervjuerna kommer att bandas och ljudinspelningarna kommer att förvaras inlåst under 

studiens gång så att inga obehöriga kan komma åt materialet, för att sedan förstöras när 

studien godkänts av examinator. Ljudinspelningarna kommer att skrivas ner ordagrant och 

kommer sedan att analyseras. Eventuella namn som kommer med på bandet kommer att tas 

bort vid utskrivningen.  

 

 Studien är helt frivillig och kan när som helst under studiens gång avbrytas. 

 Det är anonymt att delta i studien 

 Du bestämmer själv tid och plats för intervjun 

 Du får ta del av studiens resultat om du vill 

 Ljudinspelningarna förstörs efter studiens slut 

 Du kan när som under studiens gång kontakta oss och vid frågor 

 

Vi ser fram emot ditt deltagande i vår studie. 

Vänliga Hälsningar  

Emely Ekman och Maja Johansson 

Växjö 2011 

 

 

Kontakta oss gärna via mejl om du har frågor eller synpunkter: 

Emely: eeklb01@student.lnu.se 

Maja: mjoba06@student.lnu.se 

Lotta: lotta.hahlin@lnu.se 
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