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Inledning 
 

FN:s allmänna förklaring och de två FN-konventionerna från 19661 innehåller tillsammans med olika 

regionala konventioner en lång rad rättigheter och grundläggande friheter, bland annat rätten till 

bästa möjliga uppnåeliga hälsa och delaktighet. Dessa rättigheter är ömsesidigt beroende av 

varandra och ska gälla alla, alltid, överallt2. Efter riksdagens godkännande beslutade regeringen den 4 

december 2008 att Sverige också skulle tillträda FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. 

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning syftar till att stärka skyddet av 

de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. I denna grupp ingår människor 

som lever med psykisk ohälsa vilka ofta är en mera utsatt och marginaliserad grupp. Principen om 

icke-diskriminering är central och allas rätt till bästa möjliga uppnåeliga hälsa och delaktighet slås 

fast. Det finns också vissa nödvändiga åtgärder som måste realiseras för att personer med 

funktionsnedsättning ska kunna ta del av sina medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter till exempel åtgärder för att öka tillgängligheten3. 

Stat, kommun och landsting har ett gemensamt ansvar för att personer med funktionsnedsättning får 

möjligheter till en god hälsa samt ekonomisk och social trygghet. Personer med funktionsnedsättning 

ska också möjliggöras vara delaktiga i samhället och kunna leva ett självständigt liv. Att leva som 

andra är en grundläggande rättighet4. 

Den enskildes delaktighet, inflytande och självbestämmande är alltså grundläggande principer för de 
mänskliga rättigheterna och all vård och omsorg. Gemensamma grunden för de olika begrepp som 
används för inflytande och delaktighet är att man ska utgå från den enskildes situation, 
omständigheter och önskemål. Delaktighet innebär att den enskilde ska ha inflytande över sin egen 
vård och omsorg. Delaktighet är inte samma sak som deltagande. Delaktigheten är beroende av reell 
möjlighet till inflytande5. Ett sätt att stärka brukares delaktighet och inflytande inom vård och omsorg 
är brukarstyrd brukarrevision.  

 

 

                                                           
1 konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt konventionen om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter 
2 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-

rattigheter/vad-ar-manskliga-rattigheter/  

 
3 https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/06/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-
funktionsnedsattning/  
 
4 https://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/Yrkesintroduktion-for-baspersonal-som-arbetar-

med-personer-med-funktionsnedsattning/Sidor/Individens-rättigheter.aspx  

 
5 https://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/delaktighet/Sidor/Delaktighet.aspx  
 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/vad-ar-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/vad-ar-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/06/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/06/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning/
https://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/Yrkesintroduktion-for-baspersonal-som-arbetar-med-personer-med-funktionsnedsattning/Sidor/Individens-rättigheter.aspx
https://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/Yrkesintroduktion-for-baspersonal-som-arbetar-med-personer-med-funktionsnedsattning/Sidor/Individens-rättigheter.aspx
https://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/delaktighet/Sidor/Delaktighet.aspx
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Vad är brukarstyrd brukarrevision? 
Vi har alla rätten till god vård och omsorg och vården ska utvärderas av de som använder den. Det är 

ju den som får insatsen som bäst vet hur den fungerar. För att kunna förbättra insatsen och för att ge 

brukarna verkligt inflytande och delaktighet i praktiken är det avgörande att brukarnas synpunkter 

och erfarenheter värderas och vägs in. 

Brukarinflytande betyder att den som använder insatsen också har reellt inflytande över innehållet 

och utformningen. En metod för att uppnå detta är brukarstyrd brukarrevision. Även om 

brukarinflytande kan upplevas som svårt att få till är behovet av det och viljan till det stort. 

Brukarrevision är en metod som kan användas för att öka brukarinflytandet och är också något som 

rekommenderas av Socialstyrelsen6. Det kan vara ett effektivt och viktigt sätt att höja kvaliteten på 

vården och omsorgen. 

Brukarstyrd brukarrevision är en undersökning av kvaliteten av en psykiatrisk eller socialpsykiatrisk 

verksamhet. Det som skiljer ut brukarstyrda brukarrevisioner är att den görs av personer med egen 

erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Detta inifrånperspektiv är något som blir en 

stor tillgång i arbetet. 

Brukarrevisionen bygger på fem grundprinciper: Verkligt inflytande, dialog och ömsesidiga mål, 

anonymitet, oberoende och ökad kvalitet i omsorgen.  

Verkligt inflytande. Brukarrevisionen stärker brukarnas faktiska inflytande. Med brukarrevision ökar 

möjligheten för brukare att göra sina röster hörda, något som ofta annars kan upplevas som svårt.  

Detta kan leda till att förtroendet för verksamheten ökar vilket i kombination med en bättre 

livssituation för brukarna kan ge ett bättre arbetsklimat. De positiva delarna av verksamheten lyfts 

också vilket ytterligare stärker personalen. 

Dialog och ömsesidiga mål. För reell verksamhetsutveckling krävs det en öppen och förutsättningslös 

dialog med brukarna. Genom en brukarrevision kan man hitta ett sätt att tryggt och anonymt 

kanalisera brukarnas synpunkter och erfarenheter. I samarbete och ständig dialog med 

verksamheten, samordnar brukarrevisorerna brukarrevisionen i alla led – från planering och 

utformning av intervju eller enkätfrågor, till sammanställning och analys. Detta ökar 

förutsättningarna till ett engagerat förbättringsarbete där båda parter delar samma mål - 

verksamhetens utveckling.  

Anonymitet. De brukare som medverkar garanteras anonymitet. Detta skapar trygghet och 

underlättar en öppen dialog.  

Oberoende. Att brukarrevisionen görs av en extern verksamhet underlättar analysens trovärdighet 

jämfört med om verksamheten skulle granska sig själv. Eftersom deltagarna inte är i 

beroendeställning i revisionen främjas även den öppna dialogen ytterligare.  

Ökad kvalitet i omsorgen. Resultatet av undersökningen är brukarnas bild av hur omsorgen fungerar. 

Syftet med brukarrevisionen är att öka kvaliteten i omsorgen genom att brukarnas erfarenheter tas 

tillvara. I revisionen finns tydliga och konkreta beskrivningar av vad som fungerar i verksamheten, 

vad som kan utvecklas och förslag på hur detta kan göras. Resultatet presenteras i dialog för 

verksamheten och brukarna och följs sedan upp.  

                                                           
6 Öppna jämförelser 2019 – Personer med psykisk funktionsnedsättning, Socialpsykiatri. Socialstyrelsen 2019 
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Verksamheter som arbetar utifrån evidensbaserad praktik, där vetenskapen, professionens expertis 

och brukarens kunskap och erfarenheter vägs samman och värderas lika, säkerställer att underlaget 

för utvecklingsbesluten är tillförlitliga.  

Brukarna får en nyckelroll i denna kvalitetsutveckling då de har ett unikt inifrånperspektiv och 

gedigen erfarenhet av verksamheten. Detta är en mycket värdefull kunskapsresurs som alla vinner på 

att den tas tillvara. Då kan förståelsen hos verksamheten öka och den kan då utvecklas. 

 

Viktiga ledstjärnor i våra revisionsarbeten 
 Verksamheten ska hålla hög kvalitet och regelbundet utvärderas för att kunna utvecklas. 

 Patienter och brukare ska stå i centrum för all verksamhetsutveckling. 

 Patienters och brukares röster måste bli hörda och respekterade. 
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Om uppdraget 
 

2019 genomförde NSPHiG en brukarrevision inom NU-sjukvårdens vuxenpsykiatriska öppenvård med 

syfte att ta reda på vad patienterna tyckte var viktigast och hur de upplevde vården. En av frågorna i 

den enkät som delades ut handlade om hur stor andel av patienterna som kunde tänka sig att träffa 

läkare via videosamtal tillsammans med en kontaktperson eller sjuksköterska. Det visade sig att mer 

än hälften av deltagarna inte kunde tänka sig det (317 av 570 deltagare). Det digitala vårdmötet har 

dock blivit ett sätt för mottagningarna att öka tillgängligheten på läkarbesök. Med anledning av detta 

ville NU-sjukvården undersöka hur det digitala vårdmötet upplevs av patienterna. NSPHiG fick därför 

uppdraget att genomföra denna brukarrevision.  

 

Syfte 
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och består av Norra Älvsborgs Länssjukhus 

(NÄL) i Trollhättan, Uddevalla sjukhus och Brinkåsens psykiatrianläggning i Vänersborg. NU-

sjukvården erbjuder specialiserad vård inom många områden till invånarna i hela Västra 

Götalandsregionen. Patienterna kommer i huvudsak från Fyrbodals fjorton kommuner samt Lilla 

Edet.  

Syftet med denna brukarrevision är att ta reda på vad patienterna i den vuxenpsykiatriska 

öppenvården i NU-sjukvården tycker om det digitala vårdmötet. Målet är att utveckla och förbättra 

verksamheten genom att ge ledning, att ge personal och brukare ökad kunskap om attityderna till 

och erfarenheten av det digitala vårdmötet.  

 

Målgrupp  
Revisionen gjordes på tre av NU-sjukvårdens vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar. Dessa var 
öppenvårdsmottagningarna i Lysekil, Munkedal och Strömstad. Deltagarna var patienter på dessa 
mottagningar som deltagit i minst ett digitalt vårdmöte under tiden då revisionen pågick.  
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Metod 
 

Metoden som använts vid denna brukarstyrda brukarrevision är enkäter med både slutna och öppna 

frågor. Det innebär att vi ställt både frågor med fasta svarsalternativ men också gett deltagarna 

möjlighet att fritt kommentera de flesta av frågorna. Resultaten blir därmed både kvantitativa och 

kvalitativa.  

 

Enkäten  
 

Enkäten bestod av 19 frågor som behandlade det digitala vårdmötet utifrån följande teman: 

bakgrundsfrågor, teknik, lokal, bemötande, trygghet och kontinuitet, tillgänglighet, sekretess och 

helhetsintryck. Frågorna besvarades på en femgradig skala från ”mycket bra” till ”mycket dåligt” eller 

från ”i mycket hög grad” till i ”mycket liten grad”. Några frågor bestod av ja och nej – svarsalternativ. 

På flera av frågorna fick deltagarna möjlighet att ge ett fritt svar som kommentar till frågeställningen. 

I slutet av enkäten hade deltagarna möjlighet att fritt lämna övriga synpunkter om det var något de 

ville tillägga utanför det som enkäten frågade om.  

Enkäten delades ut till deltagarna av mottagningarna vid ett digitalt vårdmöte.  
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Resultat 
 

Nedan följer en presentation av deltagarnas svar på de olika frågeområdena. Enkäten behandlade 

följande områden: 

 Bakgrundsfrågor 

 Teknik 

 Lokal 

 Bemötande 

 Trygghet och kontinuitet 

 Tillgänglighet  

 Sekretess  

 Helhetsintryck 

Citat från enkätsvaren har använts för att illustrera några av svaren. 

Resultaten kommer att avrapporteras till ledning och personal på mottagningarna för att inspirera 

och diskutera tänkbara förändringar. Ett uppföljningstillfälle planeras in efter ungefär sex månader 

för att stämma av hur verksamheten tagit till sig av revisionens resultat och vilka förändringar som 

har genomförts. Rapporten läggs ut på NSPHiG:s hemsida där samtliga brukarrevisioner finns att 

tillgå. 

 

 

Bakgrundsfrågor 
 

Antal deltagare: 33 personer valde att delta i undersökningen.  

Ålder: Deltagarnas ålder sträcker sig från 18 till 74 år. Medianåldern var 53 år.  

Kön: Deltagarna bestod av 21 kvinnor och 12 män. 

 

 

Teknik 
 

För att undersöka hur tekniken fungerar vid det digitala vårdmötet ställdes frågor om ljudkvalitet och 

bildkvalitet.  

Ljudkvalitet  

Majoriteten av deltagarna var positivt inställda till hur tekniken fungerat avseende ljudkvalitet i de 

digitala vårdmöten de deltagit i inom NU-sjukvårdens vuxenpsykiatri. 20 personer svarade att de 

upplevt ljudkvaliteten som bra eller mycket bra, 8 svarade att de upplevt den som dålig eller mycket 

dålig medan 5 svarade varken eller.  
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Diagram 1. Upplevelsen av hur tekniken fungerat avseende ljudkvaliteten i det digitala vårdmötet. 

Antal svar 33 av 33 

 

 

 

Bildkvalitet  

Majoriteten av deltagarna var även positivt inställda till hur tekniken fungerat avseende bildkvalitet i 

de digitala vårdmöten de deltagit i. 25 personer svarade att de upplevt bildkvaliteten som bra eller 

mycket bra, 3 svarade att de upplevt den som dålig eller mycket dålig medan 5 svarade varken eller.  

 

Diagram 2. Upplevelsen av hur tekniken fungerat avseende bildkvaliteten i det digitala vårdmötet. 

Antal svar 33 av 33. 

 

 

Av de kommentarer som deltagarna skrivit om ljud och bildkvaliteten handlade de flesta om att det 

ibland laggade i ljudet och bilden och att det därför var svårt att höra. En person tyckte att ljudet var 

för högt så att det hördes ut ur rummet vilket riskerade sekretessen.  
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Varit bra men ibland känns det som det hamnar efter en del i tid, laggar, då är det 

svårt att höra 

 

Tog lång tid innan vi fick bra bild och ljud. Fick försöka flera gånger. Tillslut gick det 

någorlunda. 

 

Ljudet: det var så högt att det hördes över hela avdelningen... 

 

Ibland fryser bilden, ibland hänger inte ljudet med. 

 

Skönt att rutan där man ser sig själv inte var uppe vid detta möte. Det var den senast 

och det gillade jag inte. 

 

Information inför det digitala vårdmötet 
 

På frågan om hur deltagarna tycker att informationen inför det digitala vårmötet varit svarade de 

flesta positivt. 19 personer svarade att informationen varit bra eller mycket bra, 5 personer svarade 

att den varit dålig eller mycket dålig medan 8 personer tyckte informationen varit varken eller. 

  

Diagram 3 Upplevelsen av hur informationen varit som deltagarna fått inför det digitala vårmötet. 

 

Flera deltagare lyfter i sina kommentarer att de fått information om att mötet skulle ske digitalt 

väldigt kort tid innan mötet. En person lyfter också att hen inte fått information om att det var en ny 

läkare som hen skulle träffa.  
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Bra, men ibland kort varsel så man inte hinner förbereda sig 

 

Jag visste inte i förväg att det var en ny läkare, samt att jag skulle möta hen på Skype! 

 

Jag informerades alldeles innan mötet 

 

Det stod endast på kallelsen att det var ett digitalt möte 

 

Första gången var det katastrof. Ingen visste hur det fungerade m.m. Jag hade fått 

väldigt dålig information innan. 

 

 

Lokalen där det digitala vårdmötet äger rum 
 

På frågan om vad deltagarna tycker om lokalen där det digitala vårdmötet äger rum var majoriteten 

positivt inställda. 27 svarade att lokalen är bra eller mycket bra. 2 svarade att den är dålig och 4 

svarade varken eller.  
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Diagram 4 Upplevelsen av lokalen där det digitala vårdmötet äger rum. Antal svar 33 av 33. 

 

 

 

Deltagarnas kommentarer om vad de tycker om lokalen där det digitala vårdmötet äger rum var 

väldigt varierade. En person lyfte att det hade varit bättre att få möjlighet att ha mötet hemifrån. En 

person lyfte att ljudisoleringen var dålig så att ljudet hördes ut och en person tycker att den var trång 

med dålig ventilation. Några skriver att lokalen inte spelar någon roll. En person tar upp att det varit 

fint om det förberetts med glas och en tillbringare med vatten i rummet. 

 

 

Det kändes lite obehagligt att det var så stor videoskärm 

 

Lokalen spelar ingen roll 

 

Jag vill skype:a hemifrån 

 

Det hade varit bra om det hade funnits en tillbringare med vatten och glas på bordet 

då nerver med mera gör en törstig. 

 

 

Dålig ljudisolering i kombination med högt ljud. Vad som sägs hörs tydligt i närliggande 

rum. 
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Var ett vanligt sjukhusrum, inget negativt 

 

Den är liten, varm, dålig luft. 

 

Bemötande 
 

Personalens bemötande vid det digitala vårdmötet 

 

På frågan hur en upplevt personalens bemötande vid det digitala vårdmötet svarade 28 deltagare att 

bemötandet varit bra eller mycket bra. 2 personer uppgav att de blivit mycket dåligt bemötta medan 

3 svarade varken eller.  

 

Diagram 5. Upplevelsen av personalens bemötande vid det digitala vårdmötet. Antal svar 33 av 33. 

 

 

 

De flesta av de deltagare som kommenterat personalens bemötande tyckte att bemötandet under 

det digitala vårdmötet varit bra.  

 

Jag var på mitt första skypemöte med doktorn. Orolig inför detta men doktorn var 

jättefin och hade fint bemötande. 

 

Trevligt bemötande, bra kommunikation 
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 Mycket trevlig läkare som lyssnade på riktigt 

 

Någon tyckte dock att det digitala vårdmötet blir väldigt opersonligt och att det blir svårt med 

nyanser. Ett par personer uppger att de fått ett otrevligt bemötande där läkaren inte varit påläst och 

inte lyssnade.  

 

 

Tycker det är lite opersonligt första gången, bättre känsla andra gången. Det direkta mötet blir 

generellt alltid bättre då nyanser är svåra att överföra. 

 

Läkaren läste journalen under mötet, ser nästan aldrig patienten i ögonen. Lyssnade inte på frågor.  

 

 

Tid med läkaren i det digitala vårdmötet 

På frågan om deltagarna upplever att de får den tid de behöver med läkaren i det digitala vårdmötet 

svarade majoriteten ja (26 av 33) och 7 svarade nej. 

 

Diagram 6. Upplevelsen av att få den tid en behöver med läkaren i det digitala vårdmötet. Antal svar 

33 av 33.  
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Några kommentarer angående tiden visar att upplevelsen att ha fått den tid en behöver ibland har 

med läkarens bemötande att göra. En person tyckte att väntetiden var lång i förhållande till den 

korta tid hen fick i det digitala vårdmötet. 

 

Läkaren rev av mötet på halva tiden. 

 

Allt gick väldigt snabbt 

 

De tar god tid på sig, aldrig någon stress vilket är bra 

 

Han tog det lugnt och stressade inte samt frågade extra om frågor osv. 

 

Väntetid på 4 månader för ett halvtimmes långt Skypemöte är orimligt. 

 

 

 

Trygghet och kontinuitet  
 

På frågan om i hur hög grad deltagarna tycker att det digitala vårdmötet tillgodoser deras vårdbehov 

när det gäller trygghet och kontinuitet svarade de flesta att det gör det i mycket hög eller i hög grad 

(16 personer). 8 svarade varken eller och 8 svarade att deras vårdbehov när det gäller trygghet och 

kontinuitet tillgodoses i liten eller i mycket liten grad genom det digitala vårdmötet.  
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Diagram 7. Deltagarnas svar på frågan om i hur hög grad det digitala vårdmötet tillgodoser deras 

behov när det gäller trygghet och kontinuitet. Antal svar 32 av 33.  

 

 

Lite mer än hälften av deltagarna (19 av 33) uppger att de känner sig lika trygga vid det digitala 

vårdmötet som i det fysiska vårdmötet.  

 

Diagram 8. Deltagarnas svar på frågan om de känner sig lika trygga vid det digitala vårdmötet som i 

det fysiska vårdmötet. Antal svar 33 av 33.  

 

 

Kommentarerna visar att några av deltagarna tycker att det digitala vårmötet känns tryggare än det 

fysiska mötet medan andra föredrar det fysiska mötet och den kontakt och den närvaro som finns i 

det fysiska mötet.  
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Känner mig tryggare, tycker att det känns lättare än fysiska möten 

 

Känner mig inte lika trygg och kan inte diskutera och framföra mina frågor med skype! 

 

Saknar det fysiska mötet och att känna den närvaron. 

 

Svårt att få en bra kontakt 

 

Tycker inte det är någon skillnad 

 

Fast vårdkontakt/stödperson närvarande vid mötet 

 

På frågan om en tycker det är bra att ha med sig en fast vårdkontakt eller annan stödperson vid det 

digitala mötet med läkaren svarade majoriteten positivt (21 av 33). 12 personer vill inte ha en 

stödperson närvarande även fast några i kommentarerna lyfter att det är väldigt individuellt och 

menar att andra kan ha det behovet även fast en själv inte har det.  

 

Diagram 9. Deltagarnas inställning till att ha en fast vårdkontakt/stödperson närvarande vid det 

digitala vårdmötet med läkaren. Antal svar 33 av 33. 
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Några citat angående frågan om en önskar att en fast vårdkontakt/stödperson närvarar vid det 

digitala vårdmötet med läkaren.  

 

 

 

Jag tycker det är bra när det är samma "trio", läkare, jag och sjuksköterskan går in i 

mötet. Då känns det bra! 

 

 

Ja, det kändes som sjuksköterskan kunde stötta upp och ibland förklara 

 

 

Om man känner att det är det man vill och behöver så självklart! 

 

Jag hade inte velat ha det då man vill känna sig trygg och att kunna vara sig själv. 

Hade aldrig gått med på att ha en till i rummet. 

 

 

Inte för egen del men det är nog väldigt personligt om det behövs eller ej. Det bör nog 

erbjudas. 

 

 

 

Ökad tillgänglighet till vård 
 

När det gäller deltagarnas upplevelse av om det digitala vårdmötet ökar tillgängligheten till vården 

uppgav lite mindre än hälften av deltagarna (15 personer) att det gör det i mycket hög eller hög grad. 

Cirka en tredjedel (10 st) svarade varken eller på frågan och 7 deltagare svarade att tillgängligheten 

till vården ökade i liten eller mycket liten grad genom det digitala vårdmötet.  
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Diagram 10. Deltagarnas svar på frågan om i hur hög grad de anser att det digitala vårdmötet ökar 

tillgängligheten till vården. Antal svar 32 av 33. 

 
 

 

I kommentarerna på frågan om tillgänglighet lyftes att det kan vara lättare för en del att ha möte på 

distans och att det digitala vårdmötet gör det möjligt att ha möte oftare. Några menade att det 

digitala vårdmötet var det enda alternativet de erbjudits och att det är bättre än inget möte alls.  

 

 

Tror det är lättare för dem som har problem att möta nya personer (som jag) att det 

inte är närkontakt.  

 

Man kan ha möte oftare samt även kunna sitta hemma eller via mobilen. 

 

 

Huvudsaken man får rätt hjälp. 

 

 

Det enda alternativet som fanns att tillgå. Bättre än inget möte. 
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Sekretess  
 

Majoriteten av deltagarna uppger att de upplever att sekretessen är lika god vid det digitala 

vårdmötet som vid ett fysiskt läkarbesök (22 personer svarade Ja, 8 svarade nej och 3 vet ej).  

 

Diagram 11. Deltagarnas svar på frågan om upplevelsen av sekretessen vid det digitala vårdmötet. 

Antal svar 33 av 33. 

 

 

 

 

Några av deltagarnas kommentarer om sekretessen handlade om att ljudet varit för högt så det 

hördes ut ur lokalen och att det är svårt att veta om någon mer hör samtalet då en inte kan vara 

säker på att läkaren sitter själv i rummet. 

 

 

Vet inte eftersom doktorn satt utomlands. Tyvärr har jag alltid haft svårt för att tro att 

sekretess hålls. 

 

 

Det hördes över hela avdelningen 

 

 

Är man säkert uppkopplad är det ingen skillnad. 
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Helhetsintryck 
 

Majoriteten av deltagarna gav ett positivt svar när det gäller deras helhetsintryck av det digitala 

vårdmötet. 23 av deltagarna gav helhetsintrycket bra eller mycket bra, 6 svarade varken eller, och 4 

svarade att helhetsintrycket var dåligt eller mycket dåligt.  

 

Diagram 11. Deltagarnas helhetsintryck av det digitala vårdmötet. Antal svar 33 av 33. 

 
 

 

Nedan följer några citat om deltagarnas upplevelser av helhetsintrycket när det gäller det digitala 

vårdmötet på NU-sjukvårdens vuxenpsykiatriska öppenvård.  

 

 

 

 

Funkar bra men jag saknar den fysiska kontakten ibland och den närvaron. Men 

personal och läkare är bra. 

 

 

Bra ljud och bild, kändes lika tryggt som ett vanligt läkarbesök. Bra åtgärd om man är 

sjuk, minskar smittorisk. Vore bra om man fick möjlighet att skypea hemifrån. 

 

 

 

Det är bra att personalen försöker hitta olika möjligheter. Ni är toppen, läkaren med! 

 

 

 

Det vore bra att träffas fysiskt vid första mötet och ses framöver via digitala möten. 
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Utvecklingsmöjligheter och diskussion 
 

De flesta av deltagarna är i det stora hela väldigt nöjda med det digitala vårdmötet och ungefär 

hälften upplever att det digitala vårdmötet är ett sätt att öka tillgängligheten till vården. Utifrån 

deltagarnas kommentarer kan vi dock se att det finns en del saker som mottagningarna kan arbeta 

med att utveckla och förbättra. Vissa områden är lättare att åtgärda medan andra områden kan vara 

svårare att förändra, till exempel sådant som är beroende av faktorer utanför mottagningarnas 

kontroll. Detta är vi också medvetna om. 

 

Tekniken. Fortsätt jobba för att ljud – och bildkvaliteten ska vara så bra som möjligt. Se över ljudet så 

det blir en lagom ljudnivå och inte blir så högt att det hörs utanför rummet så att sekretessen 

riskeras. Stäm av med patienten om hen vill ha rutan där en ser sig själv uppe eller inte.  

 

Information inför mötet. Det är viktigt att patienten får information om att mötet ska ske digitalt och 

hur det ska gå till i förväg, gärna direkt när mötet bokas. 

 

Lokal. En del patienter vill ha möjlighet att delta i sitt digitala vårdmöte hemifrån. Undersök om detta 

skulle kunna ske på ett säkert och tryggt sätt. När mötet sker på mottagningen är det viktigt att se till 

att mötet sker i en lokal där ljudisoleringen är bra så att det som sägs stannar inom rummets väggar. 

Förbered gärna med glas och en tillbringare med vatten i rummet.  

 

Bemötande. Fortsätt med det goda, lugna och stressfria bemötande som de flesta av deltagarna 

uppger att de fått. Där bemötandet brustit har det handlat om att läkaren upplevts som stressad och 

inte påläst om patientens situation. Det kan därför vara bra att prata i arbetsgruppen om vad som är 

ett bra bemötande och vikten av ett gott bemötande även vid digitala vårdmöten med de särskilda 

förhållanden som råder där.  

 

Trygghet och kontinuitet. Majoriteten av deltagarna känner sig lika trygga vid ett digitalt vårdmöte 

som ett fysiskt möte. Några upplever dock att det är svårt att få en bra kontakt vid det digitala mötet. 

Det kan därför vara extra viktigt med ett lugnt och stressfritt bemötande där läkaren är helt 

närvarande i mötet så att en god kontakt skapas. Möjligheten att ha en fast vårdkontakt eller annan 

stödperson med vid läkarsamtalet bör alltid erbjudas även fast ungefär en tredjedel uppger att de 

inte vill ha någon annan med vid samtalet.  

 

Tillgänglighet. Ungefär hälften av deltagarna upplever att det digitala vårdmötet är ett sätt att öka 

tillgängligheten till vården. En person lyfte att digitala vårdmöten kan vara bättre för personer som 

har svårt med nya personer. Om det är möjligt så är det dock bra om de digitala vårdmötena inte helt 

ersätter de fysiska läkarmötena då en del personer inte känner sig bekväma med att ha digitala 

vårdmöten. För ökad tillgänglighet vore det bra om möjligheten att välja fysiskt eller digitalt 

vårdmöte fanns. Eller som en person lyfte, att man kan ha fysiska vårdmöten den första gången man 

ses, där man lär känna varandra lite, och sedan övergå till digitala vårdmöten.  

 

Sekretess. Det är viktigt att patienten känner sig trygg med att sekretessen hålls även vid det digitala 

vårdmötet. Att ljudet är på lagom nivå så det som sägs inte hörs utanför rummet. Läkaren skulle även 

kunna vara tydlig med att det inte finns fler personer närvarande i rummet där hen befinner sig vilket 
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kan bli extra viktigt om läkaren inte befinner sig i sitt arbetsrum utan exempelvis arbetar hemifrån 

vilket många människor gjort under år 2020 då enkäten delades ut. 

 

Det digitala vårdmötet har stor potential att gynna patienterna då det kan öka tillgängligheten och 

fint förberett kan det ge ett möte av lika god kvalitet som vid ett fysiskt möte. Det har framgått att 

informationen inför ett digitalt vårdmöte är viktig så att både patienten och den aktuella läkaren är 

väl förberedda och trygga med mötesformen. 

I detta kan den fasta vårdkontakten eller kontaktpersonen spela en viktig roll då denna ofta har stor 

kunskap om patientens behov och förutsättningar. Det kan underlätta tryggheten i övergången till en 

digital mötesform. 

Allmänt är det mycket värdefullt att ha möjlighet till digital mötesform då detta underlättar att få 

tillgång till möjliga läkartider.  Detta kan gynna såväl patient som vårdpersonalen och vården som 

patienten får. Att så många är nöjda med sitt digitala vårdmöte i denna undersökning visar på dessa 

möjligheter. 
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NSPHiG tipsar 
 

 

o Brukarföreningar som exempelvis Attention, Vänkraft, Intresseföreningen för psykos (IFS 

Fyrbodal), och Autism – och Aspergerföreningen finns i Fyrbodal.  

 

o Trollhättans kommun har ett föreningsregister där man kan söka efter föreningar inom olika 

områden. https://interbook.trollhattan.se/AssociationRegister  

 

o Aktivitetshus, och speciellt deras aktivitetsgrupper, kurser och vägledare. Vägledarna ger 

specialanpassat stöd till arbete, studier och sysselsättning. Exempel är Aktivitetshuset 

Hasselbacken i Uddevalla. 

 

o ABF Fyrbodal bedriver folkbildning. De har kurser och studiecirklar och olika evenemang, 

även digitala evenemang.  

  

 

 

 

  

https://interbook.trollhattan.se/AssociationRegister
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Hur går man vidare med revisionsresultatet?  
 

Efter vår rapportering av revisionsresultatet är det viktigt att:  

 

 Resultatet når ut till brukare, personal och gärna även till högre ledning och 

befattningshavare.  

 Ledning och personal diskuterar och prioriterar bland utvecklingsmöjligheterna tillsammans 

med brukarna.  

 Personal/brukare/arbetsgrupper får tid att komma med förslag till åtgärder.  

 Beslut om åtgärder tas, genomförs och kontrolleras noga initialt. 

 Revisionen följs upp längre fram. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

Stort tack till alla deltagare som delade med sig av sina 

erfarenheter och synpunkter samt till personal och ledning på NU-

sjukvårdens vuxenpsykiatriska öppenvård som gjorde den här 

undersökningen möjlig! 
 
 

 


