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Abstract
Background: Everyone has the right to get equal health-care but different reports show that
people with disabilities do not have the same opportunity for equal treatment as others.
Aim: To describe and analyze the preparedness of staff working in the private care sector to
provide care on an equal footing at their healthcare center when it comes to meeting people
with different disabilities. Furthermore, the purpose is to investigate what conditions are
available at the health center to provide care for patients with disabilities on equal terms.
Questions: What adjustments have been made in the premises, what tools are available to
facilitate care and what improvements would have to be made to increase the possibility of
providing care on equal terms? How does the staff have the task of providing care on equal
terms in meeting patients with different disabilities?
Method: The survey has been conducted in the form of semi structured interviews with
descriptions in the form of vignettes.
Result: Staff members generally possessed good general knowledge regarding different
kinds of disabilities but there were no tools for alternative information and communication.
Adequate time for the visit was important to the staff.
Keywords: Accessibility, disabilities, primary care
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Inledning
I mitt arbete som specialpedagog på särskolan ser jag som mitt huvuduppdrag att ge
eleverna en så bra förberedelse som möjligt för vuxenlivet. För att kunna göra detta behöver
jag veta vilka redskap mina elever behöver för att kunna uttrycka sina åsikter, påverka och
kunna delta i samhället. Därför ville jag ta reda på vilket sätt samhället arbetar för att vara
tillgängligt och andvändbart för personer med funktionsnedsättningar så att de får tillträde
till den fysiska miljön, kan ta till sig information och får möjlighet att kommunicera. Även
Hyden, Nilholm & Karlsson (2003) menar att det behövs ställas frågor om alla har en
ställning som likvärdig medborgare. Under vilka villkor är människor lika och i vilka
sammanhang behandlas människor inte längre som likvärdiga? Mitt val att undersöka
primärvårdens beredskap att möta personer med olika funktionsnedsättningar baseras på
antagandet att alla någon gång har behov av att besöka primärvården och att där är det
viktigt med god tillgänglighet för alla inklusive en möjlighet till att få information och kunna
kommunicera.
Enligt statistik från Funka (2017) finns 1.3 – 1.8 miljoner personer med
funktionsnedsättningar i Sverige vilket ställer krav på samhället när det offentliga rummet
ska vara tillgängligt för alla. En stor del av dessa (560 000 personer över 16 år) har
nersättningar i rörelseapparaten som ställer krav på den fysiska framkomligheten. Andra
stora grupper som kan behöva lämpligt utformade lokaler men med andra utgångspunkter
är personer med ADHD (över 200 000) och personer inom autismspektrat (över 100 000). En
annan form av tillgänglighet i form av alternativt sätt att få till sig information behövs för
ungefär 2 miljoner av den vuxna befolkningen som har problem med att läsa och i den
gruppen ingår ungefär 40 000 personer med diagnos utvecklingsstörning (Funka, 2017) som
har behov av alternativa sätt att få till sig information. Alternativ information är också
nödvändig för de 10 000 som räknas som gravt synskadade (varav 800 läser punktskrift). En
annan grupp med behov av alternativ information och kommunikation är gruppen döva som
är ca 15 000 personer men det är betydligt fler som behärskar teckenspråk (drygt 30 000).
Den grupp av personer med funktionsnedsättning som beräknas öka kraftigast framöver är
personer med demens, i nuläget ca 150 000, vilket man kan förmoda kommer att öka kraven
på tillgänglighet för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
Olika rapporter visar att personer med funktionsnedsättningar inte får samma möjlighet till
lika vård som andra. En av dessa rapporter kommer från Socialstyrelsen (2012) och visar på
en underdiagnostisering av personer med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar.
Den somatiska vården är enligt rapporten inte jämlik och till exempel upptäcks bröstcancer
senare hos denna grupp och dessutom är risken högre att avlida inom sex månader efter
konstaterad hjärtinfarkt. Rapporten Alltjämt ojämlikt (Socialstyrelsen, 2010a) visar på att
sjukligheten bland vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar är högre än
befolkningen i övrigt. Sjukdomarna kan förbli oupptäckta under lång tid vilket kan bero på en
1

annorlunda smärtupplevelse eller brist hos omgivningen i förmågan att tolka personens
kommunikation (Nylander, Fernell, & Björkman, 2014). En annan rapport från Kommun och
sjukvård (2014), en samverkan i Göteborgsområdet visar på kunskapsbrister och brist på
erfarenhet hos personal inom primärvård och specialistvård när det gäller att möta personer
med intellektuella funktionsnedsättningar och deras komplexa behov. Detta är ett
demokratiproblem som strider mot 3 kap 1§ i sjukvårdslagen som lyder:
Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för
hela befolkningen.
Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda
människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård
ska ges företräde till vården.
(SFS 2017:30)

Undersökningen kan ses som en fördjupning i delar av tidigare kartläggningar av
primärvårdens beredskap för att möta personer med funktionsnedsättningar som gjorts
(Socialstyrelsen, 2010b; Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). Dessa kartläggningar
beskriver förutsättningarna för att det ska vara möjligt med lika vård till alla men som det
påpekas i webbkartläggningen från 2014 (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014) uppgav
till exempel en stor andel att man inte upplevt svårigheter i kommunikationen med personer
med funktionsnedsättningar vilket väcker fler frågor om hur kommunikationen sett ut och
frågor om personernas möjlighet till inflytande och delaktighet. Denna undersökning kan ge
den fördjupning som efterlyses i synpunkterna efter kartläggningen.

Syfte och frågeställningar
Syfte:
Syftet är att beskriva och analysera vilken beredskap personal som arbetar inom
primärvården har i att ge vård på lika villkor på sin vårdcentral när det gäller att möta
patienter med olika funktionsnedsättningar. Vidare är syftet att undersöka vilka
förutsättningar som finns på vårdcentralen för att ge patienter med funktionsnedsättningar
vård på lika villkor.
Frågeställningar:
Vilka anpassningar har gjorts i lokalerna för att kunna ge vård på lika villkor?
Vilka redskap finns tillgängliga för att underlätta för en vård på lika villkor?
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Vilka förbättringar skulle behöva göras för att öka möjligheten att ge vård på lika villkor?
Hur ser personalen på sitt uppdrag att ge vård på lika villkor när det gäller att möta patienter
med olika funktionsnedsättningar?
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Teoretisk referensram
Aktivitetsdiamanten
Tillgänglighet är ett begrepp som används på många olika sätt. Per-Olof Hedvall (2009) har
skapat Aktivitetsdiamanten för att kunna beskriva tillgänglighet utifrån egenmakt vilket han
menar gör skillnad eftersom maktbalansen påverkas när beskrivningsgrunderna ändras.
Hedvall baserar sin teori på den kulturhistoriska aktivitetsteorin (CHAT) som analyserar från
helheten utifrån mänskliga, artefaktuella och naturliga faktorer. Dessa faktorer påverkar en
individs möjligheter till handling i den konkreta situationen.
Hedvalls modell utgår från tillgängligheten inte från funktionsnedsättningen utan hur det är
möjligt att genomföra den faktiska aktiviteten. Han menar att kombinationen av svårigheter
och möjligheter tillsammans med tidsperspektiv och omvärldsfaktorer både mänskliga och
ickemänskliga medverkar till graden av tillgänglighet. Aktivitetsdiamanten, beskriver Hedvall
(2009,) som en modell för tillgänglighet där subjekt-objekt-kopplingen inte sker direkt utan
via mänskliga, artefaktuella och naturliga inslag i miljön Modellen bygger på samspel av
faktorerna och är situerad i tid och rum.
De fyra faktorerna i modellen är:
•
•
•
•

Subjektet – den handlande individen (eller gruppen)
Objektet – föremålet med handlingen som hänger samman med avsikten hos de
handlande (lära sig läsa, besöka en inrättning eller köpa en bil)
Den artefaktuella och naturliga omgivningen (datorer, hjälpmedel, språk, lagstiftning
och väder)
Den mänskliga omvärlden – de människor och grupper som påverkar handlingen
(familj, vänner, personal och grupper som påverkar aktiviteten genom attityder och
förväntningar)

Figur 1. Aktivitetsdiamanten (Hedvall, 2009.
avsnitt 5 s.62)
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För att inte vill vara helt hänvisad till andra människor i sin omgivning får man söka i den
artefaktuella och naturliga omvärlden för att se vad som kan bidra eller förhindra för att
individen skall klara det man vill (Hedvall, 2009). Fler artefakter och användningssätt ger
ökade möjligheter att lyckas. En positiv eller negativ attityd från den mänskliga omvärlden
kan vara skillnaden mellan att göra en handling möjlig eller omöjlig. Kombinationen av den
artefaktuella och mänskliga miljön utan själva aktiviteten utgör grundfaktorerna.
Vilka handlingsmöjligheter individen har beror inte enbart på de egna villkoren eller olika
faktorer i samhället som kan verka diskriminerande. För att få en vidare bild av tillgänglighet
lyfter Hedvall fram fyra olika delar av detta.
• Tillgänglighet som en upplevd kvalitet, skapad delvis genom förberedda
åtgärder, delvis genom improvisationer i handlingsögonblicket.
• Närvaron av olika aktivitetssystem i en och samma situation: ett för den
berörda människan själv, ett annat för en släkting, ytterligare ett annat för en
personlig assistent, etc.
• Den samtidiga inverkan av den artefaktuella och den mänskliga omgivningen.
• Den ständigt pågående anpassningen och utvecklingen av individerna och de
mänskliga och teknologiska kontexterna.
(Hedvall, 2009. Avsnitt 5 s.63)
Insikten i att flera aktivitetssystem samtidigt är aktiva i en och samma situation är viktig. För
att kunna analysera en situation behöver man förstå att olika människor har olika roller,
motiv och utgångspunkter även om aktiviteten är densamma och dessa behöver analyseras
tillsammans. Varje upplevelse av tillgänglighet eller brist på tillgänglighet lämnar dessutom
spår efter sig som påverkar kommande aktivitetssystem i framtiden.
Tillgänglighet är till sin natur undanglidande. Det är med den som med hälsa –
när den finns där, märks den i regel inte. Motsatsen däremot, den bistra,
omutbara otillgängligheten, är i allra högsta grad påtaglig och gör sin närvaro
märkbar.
(Hedvall, 2009. avsnitt 4 s.56)
Ett annat sätt att beskriva hur olika faktorer påverkar en människas livssituation kan man
hitta i Kimberle Crenshaws förklaringsmodell Intersektionalitet ( Crenshaw, 1993). Hon
försöker förklara med intersektionell analys vad som händer, eller vilka konsekvenser det får,
när två eller flera identitetspositioner (kopplat till ditt kön, hudfärg, funktionalitet, sexuell
läggning etc) korsar varandra. Oftast, kanske till och med alltid, spelar flera aspekter roll för
en persons möjligheter och begräsningar i samhället. Även Hugemark och Roman (2012) tar i
sin bok upp intersektionalitet och dess möjlighet till analys av maktfördelning. Normen för
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funktionshindrade har varit vit vuxen man. Exempel ges i boken när man söker olika former
av kommunalt bistånd. Biståndsbedömningar görs enligt en norm som säger att kvinnor ska
klara mer än män. Män, upplevde den tillfrågade kvinnan, är det ”synd om” enligt
biståndshandläggarna (oftast kvinnor) medan kvinnor förväntas klara kombinationer av
yrkesarbete och hemarbete och det ”glöms bort” att kvinnan som söker hjälp har ett
funktionshinder. Dessutom uttrycker sig olika.
”Medan män säger ’jag vill ha det och det’ säger kvinnor snarare ’jag kanske
skulle behöva det och det’” (intervju SRF)
(Hugemark & Roman, 2012, s. 68)
Denna förklaringsmodell skulle kunnat används men valdes bort då Hedvalls
Aktivitetsdiamant (Hedvall, 2009) ger en större möjlighet att involvera omgivningsfaktorer,
både den artefaktuella (datorer, hjälpmedel, språk, lagstiftning) och den mänskliga

omgivningen som bedöms vara av största vikt i denna undersökning.

Definition av begrepp i bakgrundsfrågor och intervjuguide
Funktionsnedsättning
En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt
eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En
funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppkomma efter till exempel en sjukdom eller
en olycka. Man kan ha en funktionsnedsättning tillfälligt eller hela livet. (Vårdguiden1177,
2016).

Funktionsnedsättning kan också ses ur ett ”stämplingsperspektiv” (Söder, 2005). När man
benämner och kategoriserar en avvikelse kan detta bidra till att skapa och förstärka
avvikelsen ifråga. Söder (2005) menar att detta perspektiv oftast är givande, man vill förstå
vilka mekanismer som skapar och upprätthåller olika avvikarroller men inom
handikappforskningen följs ett sådant påvisande om stämpling ofta av en ambition att inte
stämpla. Detta framhåller Söder (2005) bygger på en föreställning att man kan ställa sig
sidan om och genom att förändra bruket av nedvärderande etiketter självständigt ändra
meningsinnehållet. Det man gör då är att bortse från den negativa värderingen som uttrycks
är en del av en mer komplex och omfattande meningsstruktur.
Detta kan exemplifieras med förändringen i terminologin från funktionshinder till
funktionsnedsättning som är en markering att det inte är personen med
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funktionsnedsättning som har ett hinder utan detta hinder uppstår när personen möter
bristande tillgänglighet i den omgivande miljön (Socialstyrelsen, uå).
Det som speglar språkbruket är de maktpositioner, de värderingar och de normer som gäller
i samhället just för stunden (Barron, 2016). I anglosaxisk forskning i disability studies
används begreppen impairment (funktionsnedsättning) och disability (funktionshinder).
Ett begreppsligt alternativ till impairment menar Hydén et al. (2003) är begreppet olikhet.
Alla människor är olika på många olika sätt men i olika sammanhang som kan vara kulturella,
historiska eller sociala lyfts vissa typer av olikheter fram därför att de utgör praktiska
problem för människor (vardagliga kontexter). När dessa problem tematiseras blir de
föremål för försök till definition och därmed klassificerade. Hydén et al. (2003) påpekar att i
samband med kategoriserandet av ett problem måste man klargöra vem som är ägare till
problemet (institutionella kontexter). När detta diagnosticerade problem skall hanteras i
övergripande politiska och jurisiska sammanhang som lagar, rapporter och riktlinjer behöver
de båda första kontexterna sammanflätas och bli föremål för reflektion i form av samtal
mellan individen själv (om möjligt) och representanter för de olika kontexterna (reflexiv
kontext).
Hur man benämner personer i målgruppen kan skilja sig en del. I den amerikanskskandinaviska diskursen används nu framför allt personer med funktionshinder, (Brevik,
2016) det är en individ som har ett funktionshinder. Å andra sidan har från vissa håll
funktionshindret växt fram som en identitet i den politiska kampen, vi är funktionshindrade.

Tillgänglighet.
Tillgänglighet i vården uppfattas ofta av som hur lätt det är att få kontakt per telefon eller
hur snabbt det går att få tid för konsultation eller behandling. Detta kan även gälla rapporter
på offentligt uppdrag (Svensson, Alfredsson, Hagbjer, Janelöv, & Spånberg, 2017).
Myndigheten för delaktighets riktlinjer (2015) beskriver däremot begreppet tillgänglighet
som ett samlande begrepp för både tillgänglighet och användbarhet. Tillgänglighet och
användbarhet används för att beskriva vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor som andra. De menar också att okunskap, negativa
attityder och fördomar kan leda till att nödvändiga förbättringar av tillgängligheten inte blir
genomförda och till brister i bemötande. För att inte brister i rutiner ska skapa strukturella
hinder enligt Myndigheten för delaktighet (2015) gäller det att tänka efter före, planera,
genomföra åtgärder och sedan följa upp samt utvärdera.
Handikappförbundens samarbetsorgan (Handikappförbundens Samarbertorgan, 2006)
refererar till FN:s standardregler som kom 1993 och omfattar fysisk och informativ
tillgänglighet, men säger också att det inte finns en tydlig definition av begreppet. Regel 5 i
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FN:s standarsregel som handlar om tillgänglighet behandlar tillgänglighetens betydelse på
alla områden i utvecklingen mot full delaktighet. Oavsett vilka eller hur stora funktionshinder
människor har, skall staten a) införa handlingsprogram som gör den fysiska miljön tillgänglig
för dem och b) se till att de får tillgång till information och möjlighet till kommunikation.
Artikel 2 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ger
följande definition av kommunikation:
”kommunikation” som innefattar bl.a. språk, textning, punktskrift, taktil
kommunikation, storstil, tillgängliga multimedier, kompletterande och
alternativa former, medel och format för kommunikation baserade på textstöd,
uppläst text, lättläst språk och mänskligt tal, samt tillgänglig informations och
kommunikationsteknik (IT)
(Regeringskansliet, Socialdepartementet, 2008)
Diskrimineringsombudsmannen vänder på begreppet tillgänglighet och skriver på sin
hemsida:
Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning
missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder
för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan
denna funktionsnedsättning
(Diskrimineringsombudsmannen, 2015)
Hedvall (2009) skiljer på tre olika sorters tillgänglighet som samverkar. Levd
tillgänglighet, planerad tillgänglighet (instrumentellt planerad som textstorlek, ramp
och dörröppnare) och epiitillgänglighet. Epitillgänglighet står för hur tidigare
erfarenheter av aktiviteter och upplevelserna av dessa formar förändrat synsätt.
Epitillgängligheten, tillgänglighetens tidsanda, står för hur erfarenheter leder till
förändrade tillgänglighetsförmågor, -lärdomar, -attityder, -tillit, -krav och
-förnekelser, både på individ- och samhällsnivå. Den summerar upp tidigare
aktivitetserfarenheter samtidigt som den påverkar förväntningarna på den
framtida tillgängligheten.
(Hedvall, 2009 avsnitt 1 s. 5)

Inventering
Socialstyrelsen (2010b) har bland annat gjort en enkätundersökning om tillgänglighet ur ett
funktionshinderperspektiv bland socialkontor och vårdcentraler. 444 av de 500 vårdcentraler
som fått enkäten svarade. På frågan om hur stor del av vårdcentralens lokaler som var
inventerade ur ett tillgänglighetsperspektiv svarade 62 procent att de inventerat samtliga lokaler
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och ytterligare 11 procent att de inventerat delar av dem. Som förslag till hur inventeringen
kunde göras utifrån angav de Handisams, numera Myndigheten för delaktighet, (2015)
riktlinjer för tillgänglighet. Här finns riktlinjer och checklistor som man kan använda.
Socialstyrelsen hänvisar också till Boverkets (2011) föreskrifter och allmänna råd om
tillgänglighet.
Tillgänglighetsdatabasen är ett annat verktyg som är utarbetat av Västra Götalandsregionen
(2013). Tillsammans med Västsvenska Turistrådet, representanter från näringen och den
samlade funktionshindersrörelsen har de utarbetat formulär för hur man kan genomföra en
inventering ur tillgänglighetsperspektiv och som består av ett antal kriterier. Alla
inventeringar görs med basformulär som kan anpassas efter varje verksamhets utformning.
Resultatet presenteras sedan på hemsidan som hjälp för personer med
funktionsnedsättningar att i förväg få information om tillgängligheten till de arenor som de
har för avsikt att besöka. Inventeringen hjälper också verksamheterna att utveckla sitt
arbete med tillgänglighetsanpassning (Västra Götalandsregionen, 2013).

Riktlinjer och handlingsplaner
Olika Handikapporganisationer har varit en viktig politisk påtryckargrupp i arbetet med att
göra samhället tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar (Hugemark & Roman,
2012).
På internationell nivå finns FN Nr 26 Konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning inrättad i New York den 13 december 2006. I artikel 9 betonas
tillgänglighet. Konventionsstaterna ska:
… vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med
funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön,
till transporter, till information och kommunikation, innefattande informationsoch kommunikationsteknik (IT) och -system samt till andra anläggningar och
tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på
landsbygden.
(Utrikesdepartementet, 2009)
I Sverige gav Myndigheten för delaktighet (MDF) ut skriften Riktlinjer för tillgänglighet - Riv
hindren (2015). Sammanfattningsvis är riktlinjerna följande
Att
göra
verksamheten
tillgänglig
betyder
att
integrera
funktionshinderperspektivet i myndigheternas planering, beslut och processer –
samt att ta sitt ansvar som arbetsgivare. Arbetet ska vara planmässigt och
strategiskt.
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Att göra informationen tillgänglig innebär att göra det möjligt för personer med
funktionsnedsättning att kommunicera med myndigheten och att ta del av
information via tryckta medier, telefon, webb, film och möten.
Att göra lokalerna tillgängliga betyder att personer med funktionsnedsättning
ska kunna besöka en myndighet och kunna ta del av och delta i verksamheten
där. Lokalerna ska också fungera som arbetsplats för personer med
funktionsnedsättning.
(Myndigheten för delaktighet, 2015 s.7)
Vårdcentralerna i undersökningen hade alla Region Skåne som huvudman och regionala
riktlinjer kan hittas i Region Skånes Funktionshinderpolitiska program 2015-2017.
Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla
verksamheter inom Region Skåne, likväl som verksamheter som regionen
finansierar genom bidrag eller köper tjänster och varor av, ska sträva efter att
leva upp till programmets målsättningar och intentioner.
(Region Skåne, 2014)

Inriktningen på arbetet enligt det funktionshinderpolitiska programmet skall vara att:
Identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för flickor, pojkar,
kvinnor och män med funktionsnedsättning.
Förebygga och bekämpa diskriminering.
Skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande.

(Region Skåne, 2014)

Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK)
Eftersom vi hela tiden vistas i olika sociala sammanhang förväntas det av oss att vi ska kunna
samtala och förhandla i större utsträckning nu, inte minst i kontakten med den offentliga
sektorns företrädare (Hydén et al. 2003). Denna sociala interaktion förutsätter i de flesta fall
det talade eller skrivna språket och då finns en tydlig risk att personer som har betydande
svårigheter i eller helt saknar resurser för verbal kommunikation osynliggörs eller värderas
med hjälp av fullspråkliga normer (Hydén et al. 2003). För att ge även denna grupp möjlighet
att kommunicera behövs alternativ kommunikation.
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AKK är en förkortning av Alternativ och Kompletterande Kommunikation (Augmentative and
Alternative Communication AAC) och är en kommunikation som ersätter eller kompletterar
när talat språk inte räcker till för att förstå och bli förstådd. Denna kommunikation kan vara
icke hjälpmedelsberoende med användning av gester, mimik eller tecken. Andra
kommunikationssätt kan vara hjälpmedelsberoende där man använder föremål, eller Grafisk
AKK (GAKK) som kan bestå av foton, tecknade bilder och symboler (Örebro läns landsting,
2013).
Flera projekt har startats för att underlätta för personer, kanske framför allt barn, med
nedsatt kommunikationsförmåga. KomHIT (2013), som är en webbresurs inom vård och
tandvård, utvecklades i ett projekt som drevs av Dart Kommunikations- och dataresurscenter
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Målgruppen var från början barn med
funktionsnedsättningar men också barn och deras familjer som har svårigheter i
kommunikationen av andra orsaker som bristande kunskaper i svenskt tal och skriftspråk.
Numera vänder sig webbresursen till alla som behöver visuellt stöd som
kommunikationshjälpmedel. En utvärdering av KomHIT pekar på föräldrars upplevelse av att
bilder kan öka barns delaktighet och känsla av kontroll samt minska deras oro (Beijer,
Thunberg & Nilsson, 2016). En personalreflektion i denna undersökning var att
presentationen av bilder kunna kännas nedvärderande för äldre barn. I en magisteruppsats
har Magdalena Johansson och Julia Wikholm (2014) genomfört en pilotutvärdering av
KomHIT. Även i denna enkätundersökning framhöll föräldrarna att bildstöd kunde underlätta
för barnet att medverka. Att förstå vad som ska hända och kunna prata om det kan minska
barnets oro enligt föräldrarna. Personalen menade att bildstöd var ett bra hjälpmedel men
passade inte alla aktiviteter eller alla barn.
I en annan undersökning (Benjaminsson, Tunberg & Nilsson, 2015) av hur information till
barn med hjälp av bild och textscheman kunde påverka smärta och stress i behandlingar som
innefattade nålstick framkom betydligt mindre upplevd stress och upplevd smärta hos den
gruppen som fått bildstöd och lustgas jämfört med gruppen som enbart fick förberedelse i
form av lustgas. Även denna undersökning är en utvärdering av KomHIT och bekräftar andra
liknande undersökningar enligt forskarna.
David McNaughton (2013) tar upp fördelar och utmaningar med den tekniska revolutionen i
och med iPads och mobiler. Enligt författaren har möjligheten att få tillgång till alternativ
kommunikation ökat i och med denna revolution och öppnat nya möjligheter att bredda
antalet utövare och förändrat AKK från att vara erbjuden som service till att vara
konsumentdriven. Utmaningar författaren nämner är bl a hur samhället möter teknologin
och säkerställer att den används på bästa sätt. En annan aspekt han tar upp är vikten av att
försäkra sig om att fokus ligger på kommunikationen och inte tekniken (McNaughton, 2013).
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Information och inflytande
2012 konstaterade Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Docteur & Coulter, 2012) att
även om Sverige har utvecklat och förbättrat information och utbildning riktade till
patienterna finns uppenbara brister i att möta patientens individuella behov, värderingar
och preferenser. I rapporten framkommer att om patienten inte görs delaktiga i den egna
vården kan det leda till ett sämre vårdresultat. Rapporten visar också att patienterna anser
att deras närstående spelar en stor roll i hur de upplever sin sjukdom och vård. En sjukvård
som engagerar dessa i vården och omsorgen anses vara mycket viktig för patienterna. Frågor
som däremot som behöver utredas vidare är eventuella problem i möjligheten att utse
ställföreträdare för patienter som inte själva är förmögna att fatta egna beslut. Här
konstateras att det verkar finnas en diskrepans mellan det att ny lagstiftning träder i kraft
och själva genomförandet av det som står i lagen (Docteur & Coulter, 2012).
Även i Frankrike genomfördes en undersökning om funktionshindrades användning av
primärvården (Bussiere, Sicsic, & Pelletier-Fleury, 2016) där liknande resultat framkom.
Forskarna här menar att patientgruppen behöver få större tillgång till anpassad information,
undanröjande av arkitektoriska hinder och större kunskap hos vårdgivarna för att ge en ökad
jämlikhet i tillgången till vården.
För att kunna vara delaktig och få inflytande över sin vårdsituation krävs att patienten har
erbjudits individuellt anpassad information för att kunna delta i besluten om sin vård.
Patientlagen (SFS 2014:821) ska stärka och tydliggöra patientens ställning och fastslår
bestämmelser bland annat om att patienten skall ges individuellt anpassad information om
sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Om
information inte kan lämnas till patienten ska den istället lämnas till en närstående till
patienten om det inte finns hinder i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)

Definition av begrepp i beskrivningen av fiktiva patienter i vinjetterna
Intellektuell funktionsnedsättning
Intellektuell funktionsnedsättning inkluderar både intellektuella och adaptiva
funktionssvårigheter inom de kognitiva, sociala och praktiska områdena. Enligt DSM-5
(American Psychiatric Association, 2013) måste följande tre kriterier vara uppfyllda:
A. Brister i intellektuella funktioner såsom slutledningsförmåga, problemlösning,
planering, abstrakt tänkande, omdöme, studieförmåga och förmåga att lära av
erfarenheter vilket styrks via såväl klinisk bedömning som via individualiserad,
standardiserad intelligenstestning.
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B. Brister i adaptiv funktionsförmåga vilket leder till att personen inte når upp till
den utvecklingsmässigt och sociokulturellt förväntade nivån av personligt
oberoende och socialt ansvarstagande. Utan fortlöpande stödinsatser begränsar
bristerna i adaptiv kapacitet personens fungerande i ett eller flera vardagliga
avseenden såsom kommunikation, social delaktighet och självständighet inom ett
flertal livsområden som hem, skola, arbete och samhälle.
C. Bristerna i intellekt och adaptivitet visar sig under utvecklingsperioden.
Svårighetsgraderna klassificeras utefter lindrig, medelsvår, svår och mycket svår
(American Psychiatric Association, 2013)

Synnedsättning
I denna undersökning har Specialpedagogiska skolmyndighetens (2015) kategorisering av
synnedsättning använts. Synskärpan beräknas med befintlig korrektion och delas in i lindrig,
måttlig och svår synnedsättning samt blindhet.

Hörselnedsättning
Personer med lätt hörselnedsättning uppfattar ofta tal mellan endast ett par personer i en
någorlunda tyst miljö men när det finns bakgrundsbuller uppstår som regel svårigheter.
Hörapparater förbättrar oftast taluppfattningen men hörförmågan normaliseras inte. Även
för personer med måttlig hörselnedsättning förbättrar hörapparaten förmågan att uppfatta
tal påtagligt i de flesta ljudmiljöer men nästan alla i denna grupp behöver habilitering eller
rehabilitering. Personer med svår hörselnedsättning kan inte uppfatta talljud utan
hörapparater. Dessa kan vara till nytta om nedsättningen inte är så svår att ljuden inte kan
tolkas. Om hörselnedsättningen är mycket grav bidrar hörapparaten inte nämnvärt till
talförståelsen (Socialstyrelsen, 2009).

Autismspektrumtillstånd
Under beteckningen Autismspektrumtillstånd (AST) samlas de tidigare diagnoserna autistiskt
syndrom, Aspergers syndrom och atypisk autism/autismliknande tillstånd. Kriterierna för att
få diagnosen beskrivs i DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) och kan beskrivas
som varaktiga brister i förmågan till social kommunikation och social interaktion i ett flertal
olika sammanhang. Detta kan visa sig som bristande förmåga till social ömsesidighet,
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alltifrån t ex att personen avviker från det normalt förväntade i sitt sätt att närma sig andra
och ger bristande gensvar i samtalet, till att personen endast i begränsad utsträckning delar
intressen eller känslor med andra, till att personen inte alls tar initiativ till eller ger gensvar
vid sociala interaktioner. Bristande förmåga till icke-verbalt kommunikativt beteende vid
sociala interaktioner som bristande samstämmighet mellan verbal och icke-verbal
kommunikation, avvikelser i ögonkontakt och kroppsspråk eller bristande förståelse för och
bruk av gester liksom total frånvaro av ansiktsuttryck och icke-verbal kommunikation ingår
också i bedömningen.
En annan del som bedöms i diagnostiseringen är förmågan att utveckla, bevara och förstå
relationer, alltifrån t ex svårigheter att ändamålsenligt anpassa sitt beteende till olika sociala
sammanhang, till svårigheter att leka låtsaslekar med andra eller att skaffa vänner och
avsaknad av intresse för jämnåriga.
Svårighetsgraden bedöms sedan baserat på nedsättningen av förmågan till social
kommunikation och på förekomsten av begränsade, repetitiva mönster i beteendet. Denna
gradbedömning är indelad i tre nivåer, kräver mycket omfattande stöd, kräver omfattande
stöd och kräver stöd (American Psychiatric Association, 2013).

Demens
Demens är en annan nedsättning av flera kognitiva funktioner och beskrivs i DSM-5
(American Psychiatric Association, 2013). Nedsättningarna visar sig genom nedsatt
minnesfunktion (bristande förmåga att lära in nytt och att minnas vad som tidigare lärts in).
Förutom detta måste minst en av störningarna afasi (språkstörning), apraxi (oförmåga att
utföra ändamålsenliga rörelser trots intakta motoriska funktioner), agnosi (bristande
förmåga att känna igen eller identifiera föremål trots intakt sensorisk funktion) eller störning
i de exekutiva funktionerna (d v s planera, organisera, rangordna, tänka abstrakt) finnas. Den
kognitiva funktionsnedsättningen skall medföra en betydande försämring av sociala eller
yrkesmässiga funktioner och representera en betydande sänkning från tidigare funktionsnivå
och inte enbart vid förvirringstillstånd.
ADHD
Socialstyrelsen (2014) beskriver kärnsymtomen vid ADHD som uppmärksamhetssvårigheter,
impulsivitet och överaktivitet. Uppmärksamhetssvårigheter innebär att personer med ADHD
har svårt att upprätthålla uppmärksamheten över tid. Det märks särskilt när det gäller att
mobilisera energi och motivation inför en uppgift och när det gäller att organisera sitt
handlande. Med impulsivitet menas svårigheter att bromsa och kontrollera sina impulser
vilket innebär bland annat problem med att hålla inne med sina reaktioner, lyssna färdigt
innan man svarar och tänka efter innan man handlar. Överaktivitet visar sig på olika sätt i
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olika åldrar. Många barn med ADHD är i ständig rörelse eller har svårt att hålla händer och
fötter stilla, och de har också svårt att anpassa aktivitetsnivån till kraven i situationen.
Vuxna med ADHD är sällan överaktiva på samma sätt som barn men upplever ofta en
rastlöshet och har svårt att gå ner i varv. Det är dock viktigt att på- peka att inte alla med
ADHD är överaktiva eller impulsiva, och det gäller både barn och vuxna (Socialstyrelsen,
2014).
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Tidigare forskning
Socialstyrelsen konstaterar i sin rapport Alltjämt Ojämlikt (2010a) att sjukligheten bland
personer med intellektuell funktionsnedsättning är högre än i befolkningen i övrigt. Enligt
rapporten kan detta bero på att de lever ensamma och det finns risk att ingen hjälper dem
att söka vård eller ser behov som de inte har förmåga att uppfatta själva. Svårigheter att
komma i kontakt med sjukvården kan också vara en orsak då det ofta förutsätter att man
kan navigera genom automatiska telefonsystem. Rapporten (Socialstyrelsen, 2010a) påpekar
att efter införandet av ”nya omsorgslagen” då omsorgsöverläkarna som fanns i varje
landsting försvann saknas en övergripande organisation för medicineringsfrågor som rör
personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är den ordinarie sjukvården, framför
allt primärvård och psykiatri, som ansvarar för gruppens sjukvård och här saknar enligt
rapporten sjukvårdspersonalen specifik kunskap om funktionsnedsättningar. För att få en
likvärdig vård krävs anpassningar från vårdpersonalens sida, som att förklara
sjukdomstillstånd på patientens språk och att på andra sätt anpassa kommunikation och
bemötande. Rapporten framhåller vikten av tålamod och tid för att tillgodose behoven hos
patienter med denna funktionsnedsättning. Brist på tid och upplevelse av stress kan påverka
kvalitet på besöket hos distriktsköterskor (Nygren- Zotterman, Skär, & Olsson, 2015) I
intervjuerna som gjorts säger distriktssköterskorna att det var viktigt att få tillräckligt med
tid med patienterna för att få ett förtroendefullt förhållande.
Även i Socialstyrelsens rapport Olika villkor för hälsa och vård (2011) uppmärksammas att
självskattad ohälsa är tio gånger vanligare bland personer med funktionsnedsättning än
bland den övriga befolkningen. Den självupplevda ohälsan är störst hos personer med
rörelsehinder. Enligt rapporten visar undersökningar att personer med funktionsnedsättning
avstår från vård och behandling i högre utsträckning än den övriga befolkningen.
Primärvården för personer med intellektuella funktionsnedsättningar har även undersökts
med hjälp av en litteraturstudie i Australien (Lennox, Van Driel, & van Dooren, 2015).
Forskarna kom fram till tre viktiga ingredienser som kan ge stöd till personal som arbetar
inom primärvården för att stärka hälsovården för personer med intellektuella
funktionsnedsättningar. Hälsokontroller var ett redskap och gav möjligheter att identifiera
hälsorisker för gruppen. Den andra ingrediensen som utkristalliserade sig var vikten av att
utbilda personalen och ge dem verktyg för att underlätta beslutsfattandet. De konstaterade
också att kommunikationen var undersökt i mindre omfattning (Lennox et al. 2015). Till sist
visade undersökningen att strukturerna som finns inom primärvården bör granskas och
övervägas av forskare och politiker.
I en undersökning från 2012 i England (Rose, Kent, & Rose, 2012) jämfördes attityder och
känslor hos personal som arbetade i den allmänna sjukvården med personal som arbetade i
verksamheter speciellt för vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar (IF).
Känslor och attityder kring att arbeta med vuxna personer med IF och känslor och attityder
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kring att arbeta med vuxna personer med mentala problem efterfrågades i båda
undersökningsgrupperna. Resultatet visade (Rose et al. 2012) att personalen hade mest
positiv attityd till de patienter de oftast arbetade med. De som arbetade inom den allmänna
sjukvården visade mest positiva känslor och attityder för vuxna med mentala hälsoproblem
medan personal som arbetade i verksamheter för vuxna personer med IF var mest positiva
till denna grupp. Detta menar författarna (Rose et al. 2012) måste man ta hänsyn till när
minoriteter, som vuxna med IF, genom politiska beslut skall inlemmas i den allmänna
sjukvården i större utsträckning. De varnar för resultatet kan bli att patienterna riskerar att
få en sämre sjukvård på grund av personalens negativa attityder.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (2014a) gav uppdrag att genomföra en kartläggning
om delaktighet, inflytande och samverkan för personer med funktionsnedsättning i
Stockholms län. Forum Carpe, en kommungemensam funktion för verksamhets och
yrkesutveckling inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Stockholms
län, fick uppdraget att genomföra webbkartläggningen inom primärvården med
vårdcentralerna som målgrupp. Dessa skickades ut till verksamhetscheferna inom
primärvården och syftet var att ge ett underlag till nulägesbeskrivning i länet och för att
fånga goda exempel i arbetet med delaktighet, inflytande och samverkan. Enkäten gick ut till
ca 200 vårdcentraler varav 47, både enskilt drivna och vårdcentraler drivna i landstingets
regi svarade. Merparten (29) av de 49 personer som svarade var verksamhetschefer, 11
sjuksköterskor/distriktssköterskor, 5 läkare, 2 undersköterskor, 1 kurator och 1
arbetsterapeut.
Enkäten (Sveriges Kommuner och Landsting 2014a) tog upp frågor som om det finns någon
information anpassad för målgruppen och om deltagarna i undersökningen upplevt
svårigheter med kommunikationen i mötet med den enskilde som har behov av särskilt stöd.
På frågan om anpassad information svarar 88 % nej. Detta överensstämmer med
Socialstyrelsens lägesrapport (2015) där de konstaterar att tillgänglig information fortsatt är
begränsat både inom hälso-och sjukvården och inom socialtjänstens verksamheter. Vad
gäller kommunikationssvårigheter svarade en stor andel (67 %) att man inte upplevt
svårigheter och det svaret väcker enligt rapporten fler frågor om hur kommunikationen sett
ut och vad den innehållit som främjat delaktighet och inflytande. Även en fråga om FN:s
konvention om mänskliga rättigheter var något deltagaren kände till och använde fanns med
i enkäten och här svarade 61 % att man kände till den men få kunde beskriva hur man
använder den. Detta innebär att konventionen enligt rapporten är i fortsatt behov av att
förmedlas och förankras (Socialstyrelsen, 2015).
Det ställdes även frågan om det fanns alternativa former att möta den enskilde med
särskilda behov. Merparten svarade att det var möjligt att få sjuksköterske- eller
läkarbesöket i grupp eller servicebostaden. Här varnar rapporten för att det finns risk för
standardiserade och institutionaliserade former av vården och man kan riskera förlora
perspektivet av individuell vård (Socialstyrelsen, 2015). Till sist ställdes frågor om behov av
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ytterligare kunskap. De tre områden som man inom hälso- och sjukvården såg störst behov
av att få mer kunskap om var psykisk ohälsa hos personer ur målgruppen, autism och
autismliknande tillstånd samt åldrande hos personer ur målgruppen. Dock menade
deltagarna att det är mycket inom hälso- och sjukvården som måste prioriteras och då
kommer dessa områden inte högst på listan (Socialstyrelsen, 2015).
Socialstyrelsen (2010b) gjorde en liknande webbenkät med syfte att undersöka hur
tillgängliga vårdcentraler och socialkontor är. Målet var att identifiera hinder i miljön, som
medför att personer med funktionsnedsättning inte kan få vård och stöd på samma villkor
som den övriga befolkningen. Målet var också att påverka tillgänglighetsarbetet i positiv
riktning genom att förmedla undersökningens resultat samt följa förändringar över tid. Här
redovisas endast undersökningen av vårdcentralerna. Enkäten skickades till
verksamhetschefer på ett slumpmässigt urval av 500 av totalt 954 vårdcentraler i Sverige i
både privat och offentlig regi och fick svar av 444 av de vårdcentraler som fått enkäten och
frågorna i enkäten behandlade bl a fysisk tillgänglighet, information, kommunikation, IT och
webbplatser och arbetsmiljö.
Den fysiska tillgängligheten var enligt undersökningen (Socialstyrelsen, 2010b) god för
personer med rörelsehinder. För personer med synnedsättning är förutsättningarna sämre:
endast tre fjärdedelar av vårdcentralerna hade dörrar eller dörrkarmar som kontrasterar i
ljushet i förhållande till de omgivande väggarna. Tillgängligheten för personer med
hörselnedsättning var klart sämst: endast en av tjugo vårdcentraler har hörselteknisk
utrustning i lokalerna. Detta gällde även för sammanträdesrum och fikarum för personalen.
Vad gäller information var Lättläst svenska som det alternativa format som flest
vårdcentraler eller landsting erbjöd – 82 % angav att all eller viss information fanns på
Lättläst svenska. Var tionde vårdcentral kunde erbjuda information i punktskrift, inspelad på
teckenspråk eller inläst på kassett eller Daisy. Många vårdcentraler (61 %) kunde förmedla all
eller viss information elektroniskt, i Word- eller pdf-format. Övriga format som punkskrift,
inläst på talkasset eller Daisy eller grundläggande information inspelad på teckenspråk var
ovanligare. 41 % angav att de kunde lämna all eller viss information i stor stil
(Socialstyrelsen, 2010b). Ringer man till en vårdcentral kunde man i fyra fall av fem komma
till en telefonist utan att behöva göra några aktiva knappval på telefonen. Andra, alternativa
kontaktvägar var dock ovanligare. Bara en av tjugo vårdcentraler (5 %) gick att nå via sms,
38 % gick att nå via chatt i webbfönster och 36 % erbjöd alternativ tidsbokning via webben
(Socialstyrelsen, 2010b).
En klar majoritet av vårdcentralerna hade rutiner för att anlita teckenspråkstolkar vid behov,
men däremot hade knappt en tredjedel skriftliga rutiner för att förlänga besökstiden för till
exempel personer som har kommunikationssvårigheter. Vissa vårdcentraler som saknar
skriftliga rutiner brukar ändå justera besökstiden utifrån bedömt behov i samband med
bokningen enligt kommentarerna i enkäten (Socialstyrelsen, 2010b).
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Inventering var en annan fråga i enkäten. På frågan om vårdcentralen inventerat sin
arbetsplats ur tillgänglighetsperspektiv svarade 62 procent de hade inventerat samtliga
lokaler och ytterligare 11 procent hade inventerat delar av dem. Rapporten konstaterade att
närmare en tredjedel inte alls kontrollerat hur tillgängligheten såg ut för personer med
funktionsnedsättningar (Socialstyrelsen, 2010b).
Slutsatserna av denna enkät är att tillgängligheten är hög för personer med rörelsehinder,
vilket tyder på att de nationella föreskrifterna och de senaste årens riktade
informationsarbete har haft god effekt. Däremot finns det bland de flesta vårdcentralerna
stora brister i tillgängligheten för personer med andra typer av funktionsnedsättningar, i
synnerhet synnedsättning, hörselnedsättning och kognitiva funktionsnedsättningar.
Bristerna riskerar att göra det svårt för dessa personer att söka vård och stöd och i värsta fall
kan bristerna helt utestänga dessa personer från att söka vård och stöd på samma villkor
som den övriga befolkningen. Brist på tillgänglighet riskerar också att öka dessa människors
beroende av sina anhöriga eller annat personligt stöd vilket strider mot de handikappolitiska
målen, där man eftersträvar oberoende och stor självständighet (Socialstyrelsen, 2010b).
Fler undersökningar inom primärvården har genomförts. FUB (2011) har undersökt hur de
Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskorna (MAS) uppfattar att primärvården för personer med
utvecklingsstörning och autism som bor på boende enligt LSS fungerar. Samtliga 36 MASar i
Stockholms län fick en webbenkät. I slutsatserna i denna rapport beskrev MASarna ett
grundläggande problemet med dålig kunskap om målgruppen och tidsbrist. Förändringen
MAS skulle vilja se är bl.a. att varje vårdcentral har en läkare/sjuksköterska med
expertkunskap om funktionshindrade och dess problematik. Vårdcentralens insikt i att det
behövs längre tid vid undersökningar av patientgruppen och en kontinuitet när det gäller
hälsoundersökningar framhölls också. Även i Nordirland (McCokney & Truedale, 2000)
gjordes en undersökning om sjuksköterskors och även terapeuters upplevelser av att ha
kontakt med personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Här framkom också att det
behövdes mer utbildning och träning för att personalen skulle känna sig mer självsäker och
veta hur man möter patientgruppen.
En annan aspekt av hur tillgänglig primärvården är för personer med funktionsnedsättningar
är det fria vårdvalet. Urbas, Mineur, Arvidsson och Tideman (2015) konstaterar i sin
litteraturgenomgång av 22 internationella rapporter att ingen direkt behandlar hur vård- och
kundvalssystem inom primärvården fungerar för vuxna med intellektuell
funktionsnedsättning. Forskarna menar att kunskapen idag om hur vuxna med intellektuell
funktionsnedsättning uppfattar, ser på och agerar inom det valfrihetssystem som införts
inom den svenska primärvården är obefintlig. Även kunskapen om hur de som ansvarar för
och tillhandhåller valbara tjänster resonerar och agerar för att underlätta ett reellt val av
vårdgivare för personer med nedsatt beslutskapacitet generellt och i synnerhet för personer
med intellektuell funktionsnedsättning saknas. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
konstaterar i sin rapport (Docteur & Coulter, 2012) att alla patienter kanske inte kan göra
välinformerade val eller erbjudas valmöjligheter och valfrihet och konkurrens kräver
kompletterande åtgärder som till exempel att skapa standarder som garanterar en mininivå
på kvaliteten.
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Närstående har en viktig roll för att stötta patienten i vårdbesöket (Nygren-Zotterman et al.
2015) framför allt till personer med omfattande vårdbehov. I intervjuer med närstående
framkom vikten av att bli betraktade som ett team tillsammans med patienten och bli
involverade i vården och i avhandlingen kommer man fram till att vården måste lyssna på de
närstående i större utsträckning.

20

Metod
Val av metod
Metoden som valts i denna studie har en kvalitativ forskningsstrategi med fallstudie som
metod och datainsamlingen har skett med hjälp av intervjuer. Detta val grundar sig på att
studien avser att ge en ökad förståelse för hur vårdpersonal inom primärvården upplever att
möta personer med funktionsnedsättningar i sin yrkesroll. Enligt Merriam (2010) väljer
forskaren fallstudiemetoden för att skaffa sig djupgående insikter om en viss situation och
hur de inblandade personerna tolkar denna. Situationen i denna undersökning är ett besök
på en vårdcentral där patienten har en funktionsnedsättning och de är personalen som
ombeds beskriva hur besöken kan gå till. Dychawy Rosner (2012) beskriver att fallstudien är
lämplig att använda när en företeelse studeras djupare och är inriktad på att få en fördjupad
kunskap om ett visst aktuellt problem. Denna undersökning avser att ge en fördjupad
kunskap om vilken beredskap, vilka förutsättningar och vilka strategier personal på
vårdcentralen använder för att ge personer med olika funktionsnedsättningar vård på lika
villkor. Syftet i denna studie är inte att skapa en heltäckande bild utan beskriva hur dessa
möten kan gå till, det Merriam (2010) beskriver som upptäcka snarare än att bevisa
resultaten. Enligt Eliasson (1995) rymmer kvalitativa data och metoder förutsättningar för
större närhet och ”öppenhet” i förhållande till den verklighet vi vill studera jämfört med
kvantitativa. Intervjuerna har varit semistrukturerade för att få en flexibel intervjuprocess.
Tonvikten ligger på det som intervjupersonen anser viktigt vid en förklaring och för
förståelse av händelser och beteenden (Bryman, 2015).
Undersökningens intervjuguide har konstruerats med utgångspunkt från olika teman för att
säkerställa att svaren på frågorna täcker de områden som undersökningen kretsar kring
(Bryman, 2015, Kvale & Brinkman, 2014). Intervjuguiden utformades med vinjettfrågor som
kan vara en hjälp att ge intervjupersonerna möjlighet att uttrycka sina åsikter om och
beskrivningar av sitt beteende i konkreta situationer (Bryman, 2015). Vinjetter är korta
historier som beskriver en person, en situation eller ett skeende som enligt forskaren är
viktiga och avgörande för att intervjupersonen ska kunna göra ett val eller en bedömning
utifrån det som efterfrågas (Jegerby, 1999). En av fördelarna med vinjettstudier är att
situationen eller skeendet som forskaren vill belysa har en gemensam grund för alla
intervjupersoner, styrs in i en gemensam kontext. Vinjetterna i denna undersökning har
konstruerats för att ge en levande bild av patientgrupper med olika former av
funktionsnedsättningar som intervjupersonerna kan förväntas möta för att lättare kunna
reflektera över tillgängligheten i olika situationer. Det har framförts kritik mot
vinjettmetoden som går ut på att intervjupersonerna ställs inför situationer de själv inte
upplevt men enligt Jegerby (1999) kan detta vara en fördel då man kan täcka in flera
skeenden/situationer än de som finns i intervjupersonens egen erfarenhetsvärld. Den
professionelle engageras direkt genom att reflektera över händelser som inträffat i praktiken
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eller som kan komma att inträffa genom att beskriva dem och sedan uttrycka tänkvärda
förklaringar. Vinjetterna kombinerar ett strukturerat utgångsläge med uttryck för personliga
synpunkter (Jegerby, 1999) I denna undersökning var vinjetterna sex olika fiktiva patienter
som intervjupersonerna hade att utgå ifrån när de svarade på frågorna. Jegerby (1999)
liksom Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen och Jacobsson (2008) menar också att
beskrivningarna i vinjetterna skall vara konkreta och verklighetsnära för att intervjupersonen
ska uppleva dem som trovärdiga och i denna undersökning har vinjetterna granskats av två
personer med god insikt i primärvården för att säkerställa detta. Frågorna till vinjetterna har
utarbetats efter samtal med en läkare inom primärvården, detta för att bli mer insatt i
området och på så sätt få möjligheter att ställa mer relevanta frågor. Utöver dessa frågor
ställdes sex bakgrundsfrågor för att kunna sätta intervjusvaren i ett sammanhang (Bryman,
2015).

Urval
Förfrågan gick först ut till sju vårdcentraler i två kommuner i södra Sverige varav tre var
privatägda. Valet av vårdcentraler baserades på deras närhet till särskilda boenden och
kunde därför förväntas möta patientgruppen. Förfrågan ställdes till vårdcentralernas
enhetschefer som sedan återkom med kontaktuppgifter till de personer som visat intresse
för att delta. Önskemålet var i förfrågan att två personer på varje vårdcentral ur olika
yrkeskategorier skulle delta. Detta målstyrda urval (Bryman, 2015, Merriam, 2010) gjordes
för att få olika infallsvinklar på frågorna. En vårdcentral i varje kommun, båda offentligt
drivna, svarade positivt på förfrågan om att delta i studien och tre intervjuer bokades varav
en intervju från varje kommun genomfördes. En av de som först svarat positivt valde senare
att avböja. Den svaga positiva responsen trots en god information om forskningen och trots
ytterligare påstötningar visar svårigheten att få tillgång till offentliga organisationer (Bryman,
2015). Nyckeln till framgång i denna undersökning var möjligheten att få en ”grindvakt” som
kunde tala för undersökningen och förklara dess vikt (Bryman, 2015). Därefter kontaktades
tre enhetschefer till som alla visade sig positiva till att vara med i undersökningen. Detta
resulterade i ytterligare sex intervjuer. Sammanlagt ställdes alltså förfrågan om intervju till
tio vårdcentraler i två kommuner i södra Sverige. Sju vårdcentraler var offentligt drivna och
tre var privatägda. Alla fem (fyra i en kommun och en i annan kommun) vårdcentraler som
sedan svarade positivt på förfrågan var drivna i offentlig regi. På tre vårdcentraler i den ena
kommunen intervjuades två personer vardera och på en vårdcentral intervjuades en
vårdpersonal. I den andra kommunen intervjuades en vårdpersonal på en vårdcentral.
Sammanlagt intervjuades åtta personer.
Intervjupersonerna fick i den första kontakten skriftlig forskningsinformation om
undersökningen innehållande bakgrund, syfte, varför personen blev tillfrågad och därtill
information om hur studien skulle gå till. Dessutom innehöll informationen beskrivning om
hantering av data och sekretess enligt Vetenskapsrådets (1990) etiska principer och hur
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resultatet kommer att redovisas. Även vid intervjutillfället informerades intervjupersonen
om samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet liksom möjligheten för
intervjupersonen att när som helst avsluta sin medverkan i undersökningen (Bryman, 2015,
Dalen, 2015). Intervjupersonen erbjöds att välja tid och plats för intervjun för att känna sig
trygg och bekväm vid intervjutillfället (Andersson, 2005, Bryman, 2015). En intervjuperson
valde att bli intervjuad i sitt hem de övriga valde att låta sig intervjuas på sin arbetsplats.

Genomförande
Samtidigt med forskningsinformationen (bilaga 1) fick intervjupersonerna sex
bakgrundsfrågor (bilaga 3). Bakgrundsfakta gör det möjligt att kunna sätta in
intervjupersonens svar i ett sammanhang samt underlätta tolkningen och förståelsen för vad
personen berättar (Bryman, 2015). För att bakgrundsfrågorna i denna undersökning skulle
vara relevanta har de granskats av två personer som är väl insatta i primärvårdens
verksamhet. Dessa rekryterades i ett bekvämlighetsurval, via personlig kännedom.
Bakgrundsfrågorna gav också intervjupersonerna möjlighet att förbereda sig, bland annat ta
reda på vilka handlingsplaner/riktlinjer som fanns på vårdcentralen vad gäller tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning. En annan bakgrundsfråga var om de visste om
vårdcentralen, eller delar av den var inventerade ur ett tillgänglighetsperspektiv. Efter
genomgång och påskrift av forskningsinformationen med informerat samtycke (bilaga 2)
delades intervjuguiden (bilaga 4) ut så den var tillgänglig under hela intervjun. Förfrågan om
att spela in intervjun ställdes också för att kunna återkoppla vid behov och för att underlätta
vid tolkningen av materialet (Bryman, 2015). Även Merriam (2010) menar att en ordagrann
utskrift av en inspelad intervju är den bästa grunden för en analys. En av intervjupersonerna
avböjde att spelas in och då skrevs minnesanteckningar istället. Intervjuguiden med
tillhörande vinjetter fanns i två exemplar, ett till intervjupersonen och ett för intervjuaren.
Detta hjälpte till att hålla fokus på de teman och frågeställningar som intervjun skulle
innehålla (Bryman, 2015). Förutsättningen som gavs i intervjuguiden var att patienten var
känd sedan innan och hade ett planerat besök på vårdcentralen. Därefter ombads
intervjupersonerna, med hjälp av frågorna, berätta hur ett besök hos dem kunde gå till för
de olika fiktiva patientgrupperna. Många av frågorna i intervjuguiden är av hypotetisk art
(Merriam, 2010) och här gavs också då tillfälle att ställa det Bryman (2015) och Kvale och
Brinkman (2014) kallar kompletterande uppföljnings- och sonderingsfrågor, preciserande
frågor och tolkande frågor. Två av intervjuerna gjordes med personal som arbetade på en
vårdcentral som hade kvälls- och helgmottagning vilket innebar att förutsättningen att
patienten var känd och besöket var planerat inte stämde. Här genomfördes intervjuerna
med en något reviderad intervjuguide (bilaga 6). Även vid intervjuerna med enhetscheferna
hade intervjuguiden anpassats för att även täcka mer övergripande frågor (bilaga 5).
Till sist ställdes två avslutande frågor om intervjupersonen ansåg det fanns något som kunde
göras för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning på sin
arbetsplats och om intervjupersonen hade något mer att tillägga (Bryman, 2015). Detta för
att ge personen möjlighet att ge tilläggsinformation som uppkommit under intervjun. Efter
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information om hur undersökningen kommer att redovisas informerades intervjupersonen
att det finns möjlighet, om intresse finns, att få undersökningen redovisad vid ett lämpligt
tillfälle på vårdcentralen. Redan i planeringen av undersökningen har slutrapporten till de
som intervjuats och övriga intresserade funnits i åtanke (Kvale & Brinkman, 2014).
För att få en bredare bakgrundsinformation om vilken utbildning som ges på
sjuksköterskeutbildningen i nuläget kontaktades via personlig kännedom en lärare på ett
sjuksköterskeprogram. Fem läkarstuderande/nyutbildade läkare kontaktades också via mail
för att få en bättre uppfattning om vilken utbildning som ges i ämnet i nuläget. Även här var
urvalet personlig kännedom, ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2015).

Etiska överväganden
Undersökningen har genomförts enligt Vetenskapsrådets (1990) etiska principer och
Brymans (2015) rekommenderade checklista har använts som underlag för att vara säker på
att dessa principer har gällt.
Genomförandet av undersökningen kan i sig vara en etisk konflikt. Söder (2005) tar upp det
han kallar ”stämplingsperspektivet”. I det beskriver han hur benämnandet och
kategoriserandet av en avvikelse bidrar till att skapa och förstärka avvikelsen i fråga. Man
kan reflektera över undersökningens syfte att bidra till att utöka kunskapen om
förutsättningarna för personer med funktionsnedsättningar när de besöker en vårdcentral
och ställa frågorna Är detta socialt angelägen forskning? samt Vem har makt att definiera
vad för kunskap som behövs? (Eliasson, 1995). Stöd för denna undersökning kan dock hittas
hos Juul Jensen (1985) som menar att det kan finnas ett värde i att ingripa mot yttre villkor
som är invalidiserande och därmed söka metoder som ger kunskap om dessa yttre villkor.
I ett tidigt stadium i planeringen av undersökningen avsågs att även intervjua personer ur
patientgrupperna. Den delen av undersökningen bedömdes inte vara genomförbar varken ur
tidsaspekten eller möjligheten att skaffa redskap för att genomföra intervjuer med de olika
patientgrupperna. En annan etisk reflektion blir då om patientgrupperna i denna
undersökning betraktas som enbart objekt, subjekt eller både och (Eliasson, 1995).
Grundtanken som undersökningen är tänkt att förmedla handlar mer om en människosyn
som erkänner att vi alla är beroende av andra (Juul Jensen, 1985) och att varje samhälle
skapar sina ”svaga” respektive ”starka” parter efter skiftande kriterier. En grupp som är stark
i ett sammanhang är svag i ett annat och det är riskabelt att blunda för detta faktum. I detta
sammanhag menas ”svag part” någon som har svag position vad gäller ”rätten att tala” och
få gehör för sina önskningar och handlingar (Eliasson, 1995). Likväl måste forskaren akta sig
för att hamna i förmyndarrollen som talar å deras vägnar och vet vad som är gott och
eftersträvansvärt. Forskaren utgår från att alla kan och mår bra av att leva det som
experterna anser vara ett gott liv (Eliasson, 1995).
Merriam (2010) redovisar bland annat problemet om att forskaren måste ta hänsyn till olika
intresseorganisationer som vill ta kontroll över resultat i undersökningar. I denna
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undersökning anses inte risken vara så stor då ingen organisation eller myndighet är
beställare.
För att ge läsaren möjlighet att skilja mellan själva informationen och forskarens tolkning av
denna (Merriam, 2010) redovisas en sammanställning av intervjupersonernas berättelser i
resultatdelen och forskarens tolkning i diskussions- och slutsatsdelen (Merriam, 2010). I
denna likväl som i alla undersökningar måste man likväl vara medveten om att forskarens
perspektiv och frågeställningar avgör på vems sida undersökningen hamnar i
kunskapssökandet och perspektivet är sannolikt något som ligger relativt nära forskarens
eget (Eliasson, 1995).
Under temat förhandsinformation blev det väldigt tydlig för hur viktig forskarens perspektiv
är för en undersökning. I rollen som lärare är förhandsinformation om hur man på bästa sätt
ska anpassa sin undervisning för eleverna så att de har möjlighet att ta den till sig är en
självklarhet. I denna undersökning måste även vårdens perspektiv antas med sekretess och
tankar om att informationsutbytet mellan professionella kan verka utpekande och
stigmatiserande. Visst är detta tankesätt egentligen en självklarhet men i arbetet med barn
med stora funktionsnedsättningar är föräldrarna den största informationskällan och de visar
sällan tveksamhet till att ge förhandsinformation.
Forskaren kan här ifrågasätta moralen i sin egen forskning och fundera på om den ger
uttryck för den elitistiska människosyn som Eliasson (1995) beskriver när man tror sig veta
vad som är bäst för den ”svaga” part man säger sig företräda? Förhoppningsvis balanseras
ändå denna undersökning i stället mellan det sociala ansvaret och förmyndarskapet och tar
sin utgångspunkt i ”svaga parters perspektiv” (Eliasson, 1995, s. 168) och kan vidga
perspektivet så vi ska kunna ”se de allmänna problemen bakom enskilda människors
vardagliga bekymmer” (Eliasson, 1995, s. 169).

Analys av materialet
Inspelningarna var av mycket god kvalité och gav ett bra underlag vidare bearbetning. Efter
transkribering av intervjumaterialet, som gjordes av forskaren själv, genomfördes kodning av
materialet (Bryman 2015, Dalen 2015, Kvale & Brinkman 2014, Merriam 2010) för att
upptäcka gemensamma teman som framkommit under intervjuerna. Naturliga teman blir de
som finns i intervjuguiden (Dalen, 2015) och det är en viktig del av analysen att identifiera
områden som många har uttalat sig om. Antalet uttalanden kan vara en tydlig markör för att
se var tyngdpunkten på materialet ska ligga. För att få en tydligare bild av materialet i denna
undersökning genomfördes en färgkodning där varje färg representerade ett enskilt tema, i
inledningsskedet tio stycken. Utöver de teman som naturligt uppstod i svaren på de specifika
frågorna framkom ytterligare fyra teman som blev tydliga i svaren då intervjupersonerna vid
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flera tillfällen under intervjun återkom till dessa teman. Enligt Kvale och Brinkman (2014)
jämförs hela tiden data på jakt efter likheter och olikheter som leder till urval av nya data.
Koder placerar också forskaren på avstånd till data. När man sedan tolkar materialet är det
viktigt att få fram vad intervjupersonen velat berätta om situationen som efterfrågades
(Dalen, 2015). Uppgiften för forskaren är att lyfta materialet från en beskrivande till tolkande
text och då upptäcka nya och alternativa tolkningar ur texten. Kvale och Brinkman (2014)
beskriver det som att materialet skapas tillsammans. Intervjupersonen beskriver och
upptäcker även själv situationen som intervjuaren sedan tolkar och sänder meningen
tillbaka. När den transkriberade texten sedan struktureras och kodas ger det nya perspektiv.
Texten skall knytas ihop till en deskriptiv utsaga (Kvale & Brinkman, 2014). Vid tolkningen av
kvalitativa intervjuer menar Dalen (2015) försöker forskaren finna ett inre samband i
materialet.
I kodning men framför allt i analysen av materialet användes Aktivitetsdiamanten (Hedvall,
2009) för att försöka förstå hur de olika aktörerna och artefakterna påverkade situationerna
intervjupersonerna beskrev i intervjuerna. Det blev tydligt vid analysen vilken stor vikt
intervjupersonerna lade på omgivningsfaktorerna.
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Resultat
Yrkeskategorierna på de intervjuade som deltog i de sex offentligt drivna vårdcentralerna i
undersökningen var skiftande. Två sjukgymnaster/fysioterapeuter, en arbetsterapeut, en
undersköterska, en kurator, en allmänsjuksköterska, en sjuksköterska som även var
enhetschef och en verksamhetschef med sjuksköterskeutbildning inom psykriatrin i botten.
De flesta av intervjupersonerna hade arbetat inom primärvården under en ganska begränsad
tid, hälften ca ett år, tre personer 4-6 år men en hade arbetat i 16 år.
Utbildning och fortbildning
På frågan om de fått information om funktionsnedsättningar i sin yrkesutbildning svarade
hälften att de fått en allmän information
”Det är mer en medvetenhet om att det finns men under utbildningen är det ju mer en
omvårdnadsbit och en medicinbit, man fokuserar inte så mycket på vilka
funktionsnedsättningar som finns”.
De som arbetade som sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut samt undersköterska
uppgav att de fått en mer grundlig genomgång i sin yrkesutbildning
”Ja, det får man väldigt mycket i sin utbildning och olika nedsättningar och så lär
man sig under arbetet också”.
När frågan om fortbildning i området funktionsnedsättning ställdes svarade flera av de som
inte varit yrkesverksamma så lång tid att de inte gått någon fortbildning. För de med lite
längre tid i yrket var svaren mer skiftande. Någon menade att
”Det finns stora möjligheter att få fortbildning i primärvården, Region Skåne är
bra på det”
och
” jag har lärt mig otroligt mycket under åren”
medan en annan svarade
”Det har aldrig erbjudits”.
Som exempel på fortbildning berättade en av intervjupersonerna att hen på sin förra
arbetsplats inom primärvården varit med i projektet Vård på lika villkor genom Sveriges
Kommuner och Landsting (2014). En av aktiviteterna var att bjuda in representanter från
Synskadades förbund som guidade runt i lokalerna och gav sin syn på tillgängligheten.
Efter kontakt med fem läkarstuderanden/nyutbildade läkare där förfrågan om vilken form av
utbildning dessa fick vad gäller funktionsnedsättningar svarade de att det varit undervisning
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om olika förvärvade och medfödda tillstånd och dess konsekvenser men ingen
ämnesöverskridande praktisk eller teoretisk information om funktionsnedsättningar. De
hade dessutom en kurs i professionell utbildning som i mycket gick ut på att utveckla
patientmötet som då också inkluderar möte med patienter med funktionsnedsättningar.
Under den praktiska utbildningen på vårdcentralerna fanns handledare och övriga kollegor
att fråga om det var något de undrade över. En lärare på ett sjuksköterskeprogram som
kontaktades uppgav att inget specifikt om funktionsnedsatta personer fanns i kursplanen på
det programmet.

Riktlinjer och handlingsplaner
En annan av bakgrundsfrågorna som ställdes gällde kunskapen om vilka
riktlinjer/handlingsplaner som intervjupersonerna kände till som berörde arbetsplatsen.
Stora flertalet svarade att inga sådana riktlinjer/handlingsplaner fanns vad de kände till.
Flera uppgav att de försökt ta reda på det genom chefen, leta på regionens sidor eller bland
sina introduktionspapper men inte hittat några. Ett antal av dessa hänvisar till uppdraget de
har att alla ska behandlas likvärdigt men att det inte finns något särskilt nedskrivet om det.
”Och annars så talar vi ofta om det här hur man gör lika för alla. Det är ju det
man har som mål men det är ibland lättare sagt än gjort. Vad är lika?”
En svarade klart: Ja, och sa att de följde Tillgängligt för alla (Sveriges Kommuner och
Landsting, 2014b). I väntrummet utanför låg dessutom en folder i ämnet. En annan av
intervjupersonerna skickade ett utdrag av en länksida på Region Skåne, Handikappolitisk
strategi 2011-2016, som sekreteraren på vårdcentralen vidarebefordrat (länken inte
tillgänglig för undersökningen).

Inventering ur ett tillgänglighetsperspektiv
På frågan om de visste om vårdcentralen varit inventerade ur ett tillgänglighetsperspektiv
svarade samtliga att det inte var något de hört talas om så länge de arbetat på sin
arbetsplats. Efter informationen om undersökningen 2010 bland 444 vårdcentraler i Sverige
där 73 % uppgav att hela eller delar av vårdcentralen var inventerade ut ett
tillgänglighetsperspektiv utifrån t ex Handisams riktlinjer svarade en:
”Bra att dom (riktlinjerna, egen anmärkning) finns, ännu bättre om de används”.
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Förekomst av besök på vårdcentral
Undersökningen ställde frågor om hur ofta intervjupersonerna träffar personer med
funktionsnedsättning i sitt yrke och vilka former av funktionsnedsättningar patienterna de då
träffade hade. Nästan alla som blev intervjuade uppgav att de träffar patienter med
funktionsnedsättningar regelbundet i sitt arbete. Några uppgav mellan några gånger i veckan
till dagligen medan två menade att de mötte patientgruppen mellan 2-5 gånger i månaden.
Den intervjuperson som arbetade som verksamhetschef hade inga patientbesök och träffade
därför patientgruppen väldigt sällan. Kuratorn i undersökningen menade att alla som sökte
henne var nedsatta i sin funktion, hade en psykisk funktionsnedsättning, men några hade
även fysiska funktionsnedsättningar. I beskrivningen av vilka funktionsnedsättningar
patienterna som besökte vårdcentralen hade nämnde intervjupersonerna oftast personer
med nedsättning i rörelseapparaten eller syn- och hörselnedsättning. Demens nämndes
också men flera uppgav att vårdcentralen har äldre- och minnesmottagningar och det är
oftast dessa mottagningar som möter denna patientgrupp. Ett par av intervjupersonerna
påpekade också att äldre med demens och patienter med stora funktionsnedsättningar i
större utsträckning vårdas i hemmet liksom en av de som arbetar på kväll- och
helgmottagningen som förmodade att dessa patientgrupper hellre avvaktade med att söka
vård tills deras vanliga vårdkontakt hade öppet. Efter följdfrågor om patienter med kognitiva
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar besöker vårdcentralen svarar en övervägande
del att de fanns men inte i så stor utsträckning.

Lokalernas lämplighet
På frågan om lokalerna är lämpliga för personer med funktionsnedsättning svarade flertalet
utefter fysiska funktionsnedsättningar. Hälften tyckte att lokalerna var anpassade med breda
dörrar, låga eller inga trösklar, automatiska dörröppnare och handikapptoaletter. Den andra
hälften tyckte att deras lokaler var små, det kunde vara svårt att navigera runt och i något
fall hade de varit tvungna att ändra mötesrum på grund av att patienten inte kom in med sin
rullstol i hissen. Flera uppgav att även om det var lätt att ta sig fram i korridorerna var
undersökningsrummen för små.
”På labbet där jag jobbar kom man inte in med rullstol utan fick ta prov i
korridoren och det var inte värdigt tycker jag. De har byggt om nu”.
Intervjupersonerna påpekade dock att det uppmärksammas om lokalerna inte fungerar och
man byggde om eller ändrade på annat sätt för att öka framkomligheten. Några framhöll
också vikten av att hålla golvytor fria genom att se till att plocka undan och ha var sak på sin
plats för att det ska vara lätt att komma fram och undvika olyckshändelser. Två av
intervjupersonerna saknade lyfthjälpmedel på sin arbetsplats och en av dessa hade upplevt

29

att det inte var möjligt att göra den undersökning som behövts på grund av det utan fick
göras i hemmet istället.
Svaren på om lokalerna var anpassade för personer med synnedsättning var skiftande. Den
intervjuperson, en enhetschef, som varit med i projektet Vård på lika villkor (Sveriges
Kommuner och Landsting, 2014c) hade anpassat lokalerna på sin arbetsplats utifrån
erfarenheterna från projektet. Ingen av lokalerna hade skyltar i punktskrift och några av
deltagarna i undersökningen påtalade detta. Någon menade att långa korridorer och stora
öppna väntrum kunde vara svårt om man förlitar sig på andra sinnen. Flera av deltagarna
underströk att personalen hjälpte till så att patienterna kunde ta sig fram till rätt ställe.
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fanns också med bland de fiktiva patienterna. Här
var kommentarerna också väldigt skiftande. Två intervjupersoner som arbetade på samma
vårdcentral uppfattade hur lokalerna var anpassade på olika sätt. Det som en uppfattade
som positivt att lokalerna inte var så stora och öppna ytor ljudmässigt uppfattade en annan
negativt, att lokalerna var små och trånga. På en annan vårdcentral menade
intervjupersonen att det var mycket personer i rörelse i och kring väntrummet som gav
mycket intryck. Det var också lyhört i undersökningsrummen och högt ventilationsljud vilket
gav mycket biljud som kunde vara störande. En av deltagarna hade fått nytt rum som var lite
större och upplevde att patienterna tyckte det var bättre när det inte var så trångt. Arbetet
som kurator gjorde att samtal även kunde föras utomhus om patienten föredrog det. En
deltagare i undersökningen kommenterade att tydliga skyltar utan för mycket information
var bra för alla men kanske framför allt för personer med intellektuell funktionsnedsättning
eller andra patienter med kognitiva funktionsnedsättningar.

Förhandsinformation
Förhandsinformation om patienterna för att kunna förbereda patientbesöket på bästa sätt
kunde enligt intervjupersonerna ske på flera sätt. De flesta pekade på journalen där
diagnoser och journalanteckningar var främsta källan. Andra fick sin information via läkare
och sjuksköterskor eller andra i vårdsystemet som varit i kontakt med patienten innan.
Någon nämnde problemet att information kom med i första kontakten men följde inte med
senare. En annan källa för information uppgavs vara anhöriga förutom det patienten själv
berättade vid inledande kontakt. Flera påminde om sekretesslagstiftningen inom sjukvården
i samband med förmedling av information. Patienten själv eller anhörig bör godkänna innan
personalen söker information utom den egna vårdcentralens journalsystem. En av
deltagarna pekade på dilemmat mellan behovet av kunskap om patienternas
funktionsnedsättning och risken för stigmatisering.
”Det är svårt med hur mycket information som är OK, de skall inte pekas ut och
bli stämplade”.
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Alla deltagare i undersökningen tyckte att bakgrundsinformation var viktig för att kunna
möta patienten på bästa sätt.
”Man är ju ändå hjälpt av att veta vad personen har för bakgrund innan för då är
man extra tydlig och lyssnar på det dom säger” (angående att möta en person
med intellektuell funktionsnedsättning, egen anmärkning).

Information
En av frågorna i intervjuguiden gällde om det fanns information anpassad för de olika fiktiva
patientgrupperna. Den funktionsnedsättning de flesta av intervjupersonerna kommenterade
i detta sammanhang var synnedsättningen. Ingen hade sett eller använt sig av information
på punktskrift, någon visste att det fanns vad gällande hot och våld inom äktenskapet och att
man kunde beställa annat material vid behov. Ingen av intervjupersonerna hade sett
anpassad information av typen Lättläst men verksamhets- och enhetschefen hänvisade till
Region Skånes hemsida och till 1177. De framhöll också det kommunikationskort som blev
framtaget under projektet Vård på lika villkor (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014c).
Detta är en liten folder som heter ”Vad bestämde vi vid ditt besök?” där man tillsammans
går igenom och skriver ner vad som bestämts under besöket så man kan ta foldern med hem
och förmedla till närstående eller om man har minnessvårigheter själv.

Kommunikation
Frågor ställdes också om eventuella kommunikationssvårigheter i mötet med de olika
patientgrupperna. Alla utom kuratorn använder anhöriga, närstående eller medföljare i de
fall det var svårt att kommunicera med patienten själv. En av intervjupersonerna beskrev ett
besök av en person med grav intellektuell funktionsnedsättning utan talat språk där
assistenterna kunde läsa av vad patienten hade för problem och tolka i kommunikationen.
Vid demens uppskattade en av intervjupersonerna att 60 % av kommunikationen fördes med
anhöriga och 40 % med patienten själv. Flera påpekade möjligheten att beställa teckentolk
vid hörselnedsättning men endast en hade använt sig av det vid något tillfälle. På en
vårdcentral fanns en undersköterska som kunde använda teckenspråk men det finns en regel
att personal inte skall agera som tolk.
En intervjuperson hade varit med om att någon patient haft med sig
kommunikationshjälpmedel i form av bilder och använt sig av det. Samma intervjuperson
hade även eget bildmaterial för att initiera samtal, ta reda på vad patienten vill ha, om den
är hungrig eller törstig men hade hittills inte behövt använda det. Intervjupersonen som var
en arbetsterapeut hade även kunskap om bildschema och surfplattor med appar som kunde
underlätta vid kommunikation men framhöll att det var kommunens ansvar att
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tillhandahålla detta. Sjukgymnasten och fysioterapeuten använde ritade bilder på
övningarna för att förtydliga. Tydliga instruktioner muntligt, praktiskt och i pappersform
fungerade bra enligt dessa. Att låta patienten känna hur rörelserna skall utföras, dels med
att bli guidad av behandlarens händer och dels få känna på behandlarens kropp hur
rörelserna skall utföras ansågs vara ett bra sätt att förmedla instruktionerna. För övrigt
framhöll de flesta vikten av att tala tydligt, lugnt och lättförståeligt. Att skriva ner vad som
sagts, kanske på kommunikationskortet, och vara noga med uppföljning och information om
vart man kan vända sig om man undrar något var andra strategier som användes.
En av intervjupersonerna berättade om ett besök där patientens grava synnedsättning var
okänd för intervjupersonen ifråga. Detta ställde till problem då ett formulär skulle fyllas i.
Patienten kände sig obekväm med att alla på mötet skulle vänta på att texten skulle läsas
upp gemensamt och valde att ta med formuläret hem och be sin respektive läsa istället.
”Det var ju helt OK för vår del men det blev ju lite konstigt för det var ju ett
gruppbesök och då är det ju många som sitter tillsammans, man sätter honom i
en svår sits kan jag tycka i efterhand”.
Även vad gäller kommunikationen pekade enhets- och verksamhetschefen på möjligheterna
via internet. En av dem poängterade återigen fördelarna av att använda 1177 för att
förtydliga sin kommunikation. Kollegan hade förhoppningar om att i framtiden kunna
använda datorn som redskap till teckentolk. Tills vidare får vi förlita oss på papper och penna
enligt denna intervjuperson. Alla intervjupersoner uttryckte på olika sätt hur de försökte få
en bra kommunikation och beskrevs av en av intervjupersonerna:
”Man får försöka försäkra sig om att dom har förstått det som vi gått igenom,
det vi pratat om, och att dom har fått bli sedda och hörda och uttrycka det dom
kan och vill”.

Besöket på vårdcentralen
Intervjupersonerna beskrev på olika sätt hur de kunde förbereda inför besök av patienter
med olika funktionsnedsättning. Nästan alla var överens om att inför ett besök av en person
med lindrig intellektuell funktionsnedsättning behövdes inte göras någon särskild
förberedelse utöver vad man gör inför någon annan patient. Under besöket påtalade de
flesta vikten av att tala långsamt, tydligt, förståligt och på ett enkelt sätt.
” Det gäller att vara extra tydlig i informationen och att man tänker på hur man
uttrycker och formulerar sig”.
Två av intervjupersonerna tog upp kommunikationskortet ”Vad bestämde vi vid ditt besök?”
som ett bra redskap för att ge tydlig information som patienten dessutom kunde få med
hem och dela med sig informationen till personal eller anhöriga. Fler ansåg att skriftlig
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information att ta med hem var bra för denna patientgrupp, sjukgymnasten och
fysioterapeuten använde även bilder för att förtydliga övningarna. Arbetsterapeuten
arbetade främst med barn med intellektuella funktionsnedsättningar och pratade alltid med
föräldrarna innan besöket för att få information om hur besöket skulle läggas upp och
därmed kunna anpassa och få så bra resultat som möjligt. De flesta hade också tankar kring
hur uppföljning skulle gå till efter dessa besök. De menade att återkoppling behövdes
tidigare än vid andra besök och dessa bör göras på plats istället för via telefon som annars är
vanligt. De yrkeskategorier som hade en mer pågående behandlande uppgift som
sjukgymnast/fysioterapeut och kurator framhöll också att besöken inte kunde hållas så långa
utan det var bättre att träffas oftare istället.
När det gäller ett besök av en patient med grav synnedsättning var det några som hade
erfarenhet av detta. Att möta patienten i receptionen och sedan förvissa sig om att
patienten följde med dit man skulle ansåg de vara viktigt. Fysioterapeuten beskrev hur sitt
arbete med sin patient med synnedsättning som tränade i en grupp. Genom att först ge
fysisk handledning till denna patient kunde resten av gruppen sedan få sina instruktioner
visade gemensamt och alla kunde arbeta tillsammans i gruppen. En av intervjupersonerna
påpekade också att återkoppling fick ske telefonledes och inte skriftlig. En annan av
intervjupersonerna reflekterade över ledarhundar, husdjur är inte normalt tillåtna på en
vårdcentral, och skulle forska vidare i detta. Framkomlighet och vikten av att var sak ligger
på sin plats på vårdcentralen var ett annat ämne som togs upp av ytterligare en
intervjuperson. Denna intervjuperson uppgav också att det var viktigt att det i
telefonsamtalet som föregick besöket gavs information om något behövde förberedas till
exempel att möta patienten i dörren.
Vid besök personer med svår intellektuell funktionsnedsättning och autism samt vid besök
av personer med ADHD beskrev intervjupersonerna förberedelser och möten på snarlika
sätt. Vikten av en lugn väntrumsmiljö uppgav flera vara av vikt. Många försökte ge patienten
möjlighet att gå till ett behandlings- eller undersökningsrum meddetsamma. En av
deltagarna underströk att det var viktigt att det inte blev oroligt i väntrummet både för
patienten själv och för övriga patienter som satt och väntade. Ett par av intervjupersonerna
tänkte också på hur yttre stimuli som färger och biljud kan vara störande för denna
patientgrupp. Kuratorn erbjöd samtal utomhus. Även här menade några intervjupersonerna
att tydlig strukturerad och lättförståelig information var viktig.
”Varför är du här?”
”Vad ska hända idag?
”Vad har vi bestämt när vi är färdiga”
”När ska vi ses igen?”
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Om det är möjligt kan man ha en kommunikation med patienten eller anhörig om hur mötet
ska planeras för att fungera bäst.
”Hur tar du bäst till dig informationen, hur är det bäst för dig?”
Strategier som intervjupersoner använde i arbetet med denna patientgrupp var att vara
närvarande och lugn själv, inte låta dem vänta och kanske sköta registrering av besöket
tillsammans efteråt. Avledande prat eller att erbjuda ett glas vatten var andra exempel på
strategier som intervjupersonerna uppgav att de använde liksom att inte göra besöken för
långa. Fysioterapeuten betonade i arbetet med personer med ADHD vikten av att hålla
personen aktiv och försöka hitta roliga övningar och avbryta om det blir irritation och släppa
det för tillfället. Alla var dessutom överens om att man måste ge patienterna den tid de
behövde för att besöket skulle bli bra men ibland var det bäst med möten som inte var för
långa.
Teckentolk ansåg flertalet av intervjupersonerna som en självklarhet för personer med
hörselnedsättning om det behövdes och menade att det inte skulle vara något problem att
beställa även om endast någon använt sig av det. Annars var förslaget att skriva ner
information och ge praktiska instruktioner. Någon påpekade också vikten av återkopplingen
då också måste vara personlig och med tolk. En av intervjupersonernas erfarenhet av
patientgruppen var att personer med grav hörselnedsättning brukade ha någon med sig.
Rullstolsburna patienter var enligt intervjupersonerna mycket vanligt på vårdcentralerna
och då främst bland de äldre besökarna liksom rullatorer. Detta hade samtliga en god
förberedelse för och såg till att det var så framkomligt som möjligt. De flesta vårdcentraler
som var med i undersökningen har äldremottagning och eller minnesmottagning. Dessa
beskrevs som särskilda enheter för äldre eller personer med minnessvikt med
specialistutbildad personal. Flera av intervjupersonerna framhöll den trygghet det skapar för
patienterna att möta samma personer varje gång de besöker mottagningen. De berättade
också vilken bra information de kunde få av mottagningar de gånger patienten behöver
komma till den vanliga vårdcentralen. Medföljande anhöriga eller personal från
vårdboendena uppgavs också oftast som en bra informationskälla. Flera av
intervjupersonerna beskrev dessutom också att det numera fanns möjlighet till hembesök av
läkare till äldre eller andra patienter som har svårt för att ta sig till sin vårdcentral. De
patienter som bodde på vårdboende eller särskilt boende fick oftast möjlighet att få vård
där. Om patienter med demens kom till vårdcentralen menar flertalet att en av de viktigaste
framgångsfaktorerna för ett bra besök var att ge patienten tillräckligt med tid. Patienterna
måste bemötas lugnt och utan stress. Man fick stanna upp och göra en sammanfattning lite
då och då för att försäkra sig om att patienten var med och hade förstått och det behövdes
även täta utvärderingar. Även här kunde kommunikationskortet komma till användning.
Man borde dessutom försöka eliminera väntetiden så mycket som möjligt.
Intervjupersonerna som arbetade på kväll- och helgmottagningen uppgav att det inte var så
ofta som dessa patienter kom dit utan dessa föredrog, om det var möjligt, att vänta till
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ordinarie vårdcentral hade öppnat. Kurator, sjukgymnast och fysioterapeut uppgav att de
sällan hade besök av patientgruppen.

Tid
Sex intervjupersoner av åtta kommenterade bristen på tid på vårdcentralen. De menade att
alla de fiktiva patienterna behövde mer tid vid besöket. Det kan ta längre tid vid
kommunikationen och man måste ha gott om tid för att få bästa förståelse om vad som
felar. En intervjuperson som var kurator tog också upp behovet av tid att förbereda besök av
patienter med särskilda behov och menade att man måste avsätta tid till det.
”Men jag tycker det är viktigt att man är förberedd ändå sen kanske ibland man
skulle önska att man har mer fördjupad tid och det försöker jag styra själv
faktiskt, men det kan ju också bli efter jobb. Det ska vara kvalitét tycker jag”.
Intervjupersonerna som hade möjlighet att styra sina scheman själv kände sig lyckligt lottade
då de oftast kunde anpassa tiden för besöket utefter patientens behov men en förutsättning
för att kunna beräkna tidsåtgång vid besöket var att man hade fått en bra
bakgrundsinformation. Flera påpekade också att om man inte gav patienten tillräckligt med
tid vid besöket blev det nödvändigt med tätare återkoppling och det kunde behövas
extrabesök längre fram som kunnat undvikas om det inte varit så stressigt vid första besöket.
På äldre- och minnesmottagningarna styrde sjuksköterskan tidsbokningen själv och varje
besök beräknades ta en timme men kunde regleras efter diagnos och personens tillstånd.
Detta beskrevs som ett önskescenario av en intervjuperson.
På kväll- och helgmottagningen beräknas varje besök ta 15 min och beskrevs av en
intervjuperson som att där är ”snabba ryck och högt tempo”. På frågan om det var möjligt
att ge personer som behöver det mer tid för besöket detta blev svaret att det kan ges mer
tid men på bekostnad av ”alla vanliga”. Personalen här menade också att de fiktiva
patienterna i undersökningen kanske i högre grad med hjälp av råd från vårdcentralen valde
att avvakta tills deras ordinarie vårdcentral hade öppet.
Två av intervjupersonerna, en sjukgymnast och en arbetsterapeut, kommenterade tid ur en
annan aspekt. De beskrev hur man fick anpassa tiden genom att inte planera för lång tid för
besöket då det kunde vara svårt att hålla koncentrationen uppe för den del patientgrupper.

Medföljare
Assistenter, anhöriga, närstående eller personal som känner patienten väl var ofta en
nödvändighet för att få en bra bakgrundsinformation enligt i stort sett alla
35

intervjupersonerna. Kuratorn var den enda som inte nämnde dessa personer i intervjun. De
flesta använde anhöriga eller andra medföljare som ett stöd i kommunikationen med
patienten och för uppföljning av besöket. Några ville ha en fast kontakt som kommer med
på besöket och sedan kan vara en stöttning i vardagen. Vid mer omfattande
funktionsnedsättningar var det var viktigt att medföljaren hade god kännedom om patienten
för att kunna läsa av patienten och redogöra för vad patienten sökte för.
En av intervjupersonerna beskrev att det kunde bli problem om för många var inblandade i
informationen och kommunikationen. Vid ett tillfälle hade anhörig bokat tid och informerat
om hur ett besök av en patient med flera funktionsnedsättningar skulle gå till. Med på
besöket var sedan den anhöriga inte med utan två assistenter som kände patienten väl, men
intervjupersonen noterade att det kunde vara klurigt med många informationsled. Samma
intervjuperson menade också att det kunde vara klurigt att mestadels av informationen får
ske med medföljaren.
”Det som vi uppfattar som ett problem behöver ju inte alls vara rätt”
En annan av intervjupersonerna tog också upp negativa konsekvenser som kan uppstå i
mötet med medföljare som ibland pratade över huvudet fast intervjupersonen vände sig till
patienten.
”Jag pratar med patienten när medföljaren är med men medföljaren vill att jag
pratar med dem. De är förstås bra att ha för att berätta”
I en intervju med en sjukgymnast där assistenternas roll i besöket efterfrågades svarade
intervjupersonen att assistenterna tyckte det var skönt när personalen tog över.
Intervjupersonen hade erfarenhet av att det är lättare när någon annan säger till och tar
kommandot. Hon beskrev också en annan sida där anhöriga ville att patienten skall träna
mer än vad patienten ville och bedömde att patienten skulle kunna bli mycket, mycket
bättre och friskare än det fanns förmåga till men avslutar såhär:
”För vissa kommer det alltid att vara svårt. Man måste kommunicera med någon
som kan ringa in och boka en tid och framföra problemet”

Den egna rollen
Hälften av intervjupersonerna tog upp den egna rollen i mötet med patienterna. Alla dessa
var överens om att det var viktigt att förmedla ett lugn och inte vara för stressad. Det gällde
att ha ett gott bemötande och visa respekt så man kunde få en allians och skapa ett
förtroende.
”Jag tror lokalerna har mindre betydelse än bemötandet man har”
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Någon menade att personalen kanske måste ha en annan infallsvinkel men trodde att en del
personal känner rädsla för att jobba med personer med funktionsnedsättningar och tyckte
att det kunde bli konstlat. En av intervjupersonerna hade tankar kring att möta oroliga
patienter.
”Beteendet är ibland påverkbart, hur vi möter människor som kommer”

Stöd av kollegor
Alla intervjupersoner i undersökningen framhöll vikten av samarbetet med kollegorna i såväl
informationsöverföring som i diskussioner om hur man kunde möta patienterna på bästa
sätt. En av intervjupersonerna som arbetade som verksamhetschef beskrev sin arbetsplats
som väldigt prestigelös och kollegorna stöttade och hjälpte varandra väldigt mycket när de
hade svåra ärenden. En annan av intervjupersonerna berättade hur hon stöttade en kollega
som kände sig osäker inför ett möte med en patient med väldigt svår stamning. Det
förberedande samtalet mellan kollegan och intervjupersonen gjorde att kollegan kände sig
trygg i första mötet med patienten och detta möte med patienten hade avlöpt väl.

Förslag på förbättringar
Som avslutande fråga fick intervjupersonerna svara på om det fanns något som skulle kunna
förbättra tillgängligheten på deras vårdcentral.
•
•

•
•

•
•
•

Några tyckte det var lite för trångt i korridorerna eller behandlingsrummen, på en
vårdcentral höll man på att bygga om för att avhjälpa detta.
Någon tyckte det var för öppet i receptionen och att det var stressigt för patienterna.
Detta hade en annan vårdcentral just förändrat så det blev mer avskilt att besöka
receptionen.
En av intervjupersonerna saknade ett riktigt tyst rum där man inte blev störd av yttre
stimuli så lätt.
Ett par tyckte man kunde förbättra tillgängligheten för personer med synnedsättning
genom tydligare skyltar med punktskrift eller något i golvet som gör det lättare att
hitta fram.
Förflyttningshjälpmedel saknades på en vårdcentral men hade redan beställts.
Bättre utrustning till fysioterapin hade en av intervjupersonerna önskat men det
avslogs av kostnadsskäl då det inte var behov av att använda utrustningen så ofta.
Någon tog upp frånvaron av lift vilket gjorde att vissa undersökningar fick ske i
hemmet men angav det inte som en åtgärd som borde åtgärdas.
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•
•
•

•

En av deltagarna efterlyste möjligheten att lyssna till musik samt mer
informationsmaterial till olika patientgrupper.
Intervjupersonen som arbetade med provtagning efterlyste förbättrad
informationsöverlämning från steg ett.
Två av intervjupersonerna ansåg att mer information och fortbildning för personalen
om olika funktionsnedsättningar som är vanliga och som man skulle kunna stöta på
skulle vara bra.
Att undersöka lokalerna för att uppmärksamma eventuella brister var ett annat
förslag liksom att tydliggöra vilka riktlinjer som finns

Reflektioner från några intervjupersoner efter intervjun
”Det är nyttigt att få tänka igenom. Det är väldigt utbildande att få reflektera, ja
hur gör vi egentligen och det är först då man kan komma fram till hur vi borde
göra ibland, om man vet hur man gör idag. Det var roligt tycker jag”
”Det är jätteviktigt att vi tänker på detta hela tiden. För oss i vården, vi träffar ju
dom här patienterna hela tiden i stort och i smått och vi måste ju ha alla
förutsättningar för att göra det väl.”
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Slutsatser

•

•

•
•

•

•

•

Ledningen på de vårdcentraler som undersökts har inte prioriterat information till sin
personal om vilka riktlinjer/handlingsplaner som finns för verksamheten vad gäller
delaktighet för personer med funktionsnedsättning, däremot fanns hos alla en god
kunskap om den generella principen om allas lika värde och allas rätt till lika vård.
Systematisk inventering av vårdcentralen var inget som någon av intervjupersonerna
hade erfarenhet av eller hade hört talas om. Om det gjorts har det skett utan
medverkan av de personer som arbetar i lokalerna vilket kan synas märkligt och gör
det troligt att de inte genomförts. Diskussioner om lokalernas lämplighet fördes
däremot kontinuerligt och förbättringar genomfördes vilket visar en medvetenhet
om frågans betydelse men fokus låg främst på personer med rörelsehinder.
I de undersökta vårdcentralerna är den fysiska framkomligheten i stort sett god men
utbudet av alternativ information och kommunikation är mindre.
Endast ett fåtal nämnde webben som ett redskap som användes för att förtydliga
information eller som hjälp vid kommunikationssvårigheter. Detta är förvånande då
dessa redskap är lättillgängliga men orsaken kan vara att kunskapen om att de finns
är begränsade.
Medföljare har en tongivande roll när personer med funktionsnedsättning besöker
en vårdcentral enligt undersökningen. Här blir ju personalens reflektioner över
patienternas självständighet intressanta. Kan man kan utgå ifrån att medföljarna
alltid tolkar patienterna rätt eller om det är medföljarnas uppfattningar som blir
styrande var en fråga några ställde sig.
Undersökningen visade att möjligheten att själv styra vilken tidsåtgång som behövdes
när ett besök av en patient med funktionsnedsättning skulle planeras var en viktig
faktor för att kunna ge lika vård på lika villkor. De som själv styrde sin tidsbokning
nämnde tidsåtgången som en del i planeringen för att möta alla på ett bra sätt
medan de som inte hade den möjligheten snarare beskrev konsekvenserna av om det
inte avsatts tillräcklig tid för besöket. Med tidspress och det stora patienttrycket på
vården minskar möjligheten att uppfylla de mål som finns att ge varje patient
möjlighet till att få inflytande och kunna påverkan sin vårdsituation.
Alla intervjupersoner resonerade kring patienter med kommunikativa svårigheter och
hur man kunde överbrygga dessa. Strategierna handlade nästan enbart om att
anpassa det egna språkbruket och ibland använda illustrationer och skriftliga
förtydliganden. Detta faller ju sig helt naturligt då det tycks finnas en begränsad
kunskap om de alternativa redskap för information och kommunikation som tagits
fram för vården.
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•

Intervjupersonerna i allmänhet uttryckte i inledningen av intervjuerna att
tillgängligheten på den egna vårdcentralen var ganska god. Uppfattningen var att de
inte hade stött på några större problem i mötet med patienter med
funktionsnedsättningar. Under intervjuerna när de ombads reflektera över specifika
funktionsnedsättningar och med hjälp av vinjettbeskrivningarna presenterades flera
exempel på goda och mindre goda möten de haft under sin yrkesverksamma tid.
Frågan om tillgänglighet diskuteras sällan gemensamt på vårdcentralen, förutom när
det gällde framkomlighet för personer med nedsättningar i rörelseapparaten, utan i
efterhand när situationen redan uppstått. Här skulle ju ett ökat fokus på inventering
av lokalerna ur tillgänglighersperspektiv förmodligen öka förutsättningen för
tillgänglighet för alla.

•

När den sista frågan ställdes om vad som skulle kunna förbättras vad gäller
tillgänglighet på deras vårdcentral gav flera av intervjupersonerna förslag på åtgärder
som kommit fram under intervjun när de olika namngivna funktionsnedsättningarna
diskuterades även om de flesta fortfarande handlade om fysisk framkomlighet. Detta
visar på att personalens goda intention att göra vårdcentralen tillgänglig för alla men
det krävs kunskap och tid för reflektion för att kunna genomföra det.

Sammanfattning av undersökningen finns också i Lättläst version (bilaga 7) samt i Tecken till
stöd- och i bildversion (bilaga 8).
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Diskussion
Resultatdiskussion
Undersökningen tar sin utgångspunkt i en undran om vilka möjligheter personer med olika
funktionsnedsättningar har att vara en del i samhället på lika villkor. Arenan som valdes var
vårdcentral då det kan förväntas vara en inrättning som alla kommer att besöka mer eller
mindre regelbundet.
Syfte har varit att beskriva och analysera vilken beredskap personal som arbetar inom

primärvården har i att ge vård på lika villkor på sin vårdcentral när det gäller att möta
patienter med olika funktionsnedsättningar. Vidare var syftet att undersöka vilka
förutsättningar som finns på vårdcentralen för att ge patienter vård på lika villkor.
Frågeställningar:

1. Vilka anpassningar har gjorts i lokalerna för att kunna ge vård på lika villkor?
2. Vilka redskap finns tillgängliga för att underlätta för en vård på lika villkor?
3. Vilka förbättringar skulle behöva göras för att öka möjligheten att ge vård på lika
villkor?
4. Hur ser personalen på sitt uppdrag att ge vård på lika villkor när det gäller att möta
patienter med olika funktionsnedsättningar?

Svar:
1. Anpassningar i lokalerna för funktionsnedsättningar i rörelseapparaten var mer
vanliga än anpassningar för nedsättningar i sinnesfunktioner.
2. Personalens kunskap om funktionsnedsättningar och strategier de utvecklat att
överbrygga eventuella svårigheter var goda redskap. Närstående som stöd till
patienten liksom kollegiala samtal var andra viktiga resurser.
3. Det gemensamma önskemålet från personalen i undersökningen var möjlighet att
avsätta tillräckligt med tid för att kunna genomföra besöket på bästa sätt. Tillgången
till alternativ information och kommunikation behöver förbättras för att patienter
med kommunikationssvårigheter ska få en större möjlighet att påverka i sitt
vårdbesök.
4. Personalen såg som en självklarhet att alla har rätt till vård på lika villkor och menade
att detta i huvudsak också gavs men kunde också se hinder för detta med för lite tid,
hjälpmedel som fattades och olämpliga lokaler.

Undersökningen har gjorts med hjälp av 8 intervjuer med personer ur olika yrkeskategorier
på 6 vårdcentraler i två kommuner i södra Sverige.
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Resultatet visar att:
Den allmänna uppfattningen bland intervjupersonerna var att de hade en allmänt god
kunskap om funktionsnedsättningar men några tyckte att den kunde bli bättre. Kunskapen
om vilka handlingsplaner och riktlinjer som fanns var däremot mindre kända.
Vårdcentralerna över lag var tillgängliga om man ser till den fysiska framkomligheten. Alla
framförde vikten av detta och uppgav att man gjorde förändringar för att öka den fysiska
tillgängligheten. Lokalerna var sämre anpassade för personer med svårigheter att hantera
yttre stimuli men de flesta angav att det fanns alternativa rum som kunde användas. För att
göra information tillgänglig för alla användes ett anpassat språkbruk och i några fall en folder
där man kan ge skriftlig information. Någon hänvisade till webbsidor med anpassad
information. Även för att få en fungerande kommunikation användes ett anpassat språkbruk
och användning av alternativ kommunikation var sällsynt. Kommunikation visar sig vara
undersökt i mindre utsträckning även i undersökningen från Australien (Lennox et al. 2015).
Den förvånansvärt begränsade användningen av alternativ information och kommunikation
var överraskande. En tänkbar förklaring kan vara att flertalet av patienterna inte själva
använde sig av alternativ kommunikation och därför upplevde personalen inte att behovet
fanns. Min uppfattning är att detta kommer att förändras i takt med ökad användning av
AKK bland yngre personer. Information om och spridning av den alternativa information och
kommunikation som faktiskt finns t ex KomHIT (2013) måste ligga på ledningen av
verksamheterna.
Tillräckligt med tid angavs av de allra flesta som en nödvändighet för att göra patientmötet
så bra som möjligt men uppgav också att det inte alltid gick att avsätta den tiden. Detta
överensstämmer med undersökningen på uppdrag av FUB som också angav tidsbrist som ett
problem (FUB, 2011). En tätare återkoppling med patienten nämndes av flera för att
minimera risken av missförstånd. För att få kunskap om det föreligger ett behov av
förberedelse inför patientmötet, kanske längre bokad tid, angavs förhandsinformation som
viktig. Här diskuterades också sekretess och hur mycket informationsöverföring som var
etiskt korrekt. Några kommenterade också vikten av att vara lugn själv för att patienten
skulle känna sig lugn och trygg. Medföljare var en viktig resurs enligt intervjupersonerna.
Dels används dessa för att ge information men även som stöd i kommunikationen.
Från politiker och myndigheter finns flera riktlinjer och handlingsplaner om hur anpassningar
bör göras för att offentliga arenor skall vara tillgängliga för alla. Allt från FNs 26: konvention
(Utrikesdepartementet, 2009), Myndigheteten för delaktighets Riktlinjer för tillgänglighet
(2015) till Region Skånes funktionshinderpolitiska program Allas delaktighet i samhället
(2014). Här finns tydliga riktlinjer om hur verksamheter bör organisera sitt arbete så att
verksamheten, informationen och lokalerna blir användbara för personer med
funktionsnedsättningar så att de har möjlighet till jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhället. I denna undersökning var det ett fåtal som uppgav att de kände till
dessa riktlinjer och trots att flera hade försökt ta reda på, ibland även tillsammans med sina
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chefer, inte funnit några sådana. Detta kan tolkas som att det finns upprättade
handlingsplaner och riktlinjer men de var inte riktigt förankrade i verksamheterna. Denna
undersökning skiljer sig då något mot tidigare undersökning gjord av Socialstyrelsen (2010b)
då ca en tredjedel uppgav att de hade eller höll på att utarbeta en handlingsplan för ökad
tillgänglighet.
Svaren på frågan som gällde inventering ur ett tillgänglighetsperspektiv är överraskande.
Frågan ställdes för att kunna jämföras med den tidigare undersökningen (Socialstyrelsen,
2010b) där 73 % svarade att hela eller delar av vårdcentralen var inventerade ur ett
tillgänglighetsperspektiv. Eftersom urvalet var slumpmässigt i den undersökningen skulle
man kunna förvänta sig att någon i den här undersökningen skulle uppge detsamma. En
tänkbar förklaring skulle kunna vara vilken yrkesroll den som svarar har. I socialstyrelsens
undersökning framkommer inte vem som svarat och då kan det förmodas vara någon
verksamhetsansvarig som har en mer övergripande kunskap i detta område.
De flesta intervjupersonerna i denna undersökning koncentrerade sig på fysisk tillgänglighet
för personer med svårigheter i rörelseapparaten när frågorna om lokalernas lämplighet
ställdes. Av svaren kan man förstå att detta diskuterades och man försökte göra
förbättringar för att öka den fysiska tillgängligheten vad gäller framkomlighet på
vårdcentralen. Den fysiska tillgängligheten för personer med syn eller hörselnedsättningar
hade inte alls samma fokus. Här överensstämmer resultatet med undersökningen av
Socialstyrelsen (2010b). På följdfrågor om lokalernas lämplighet med de fiktiva patienterna
som utgångspunkt svarade intervjupersonerna ur ett lite bredare perspektiv. Av svaren att
döma hade intervjupersonerna kunskap om vad som behövs för att lokalerna skulle kunna
vara lämpliga för andra patientgrupper utöver de med rörelsehinder men att de inte kände
att de hade behov av att förändra lokalerna, de tyckte inte det var ett stort problem. Det
hade varit intressant att ta reda på om samma uppfattning gäller hos patientgruppen. En av
intervjupersonerna stack ut vad gäller tillgänglighet och synnedsättning. Deltagandet i
projektet Vård på lika villkor (2014) hade gjort intervjupersonen, som också var enhetschef,
extra uppmärksam och det visade sig i organiserandet av vårdcentralen. Detta menar jag
visar behovet av kunskap för att förändringar ska ske.
Olika funktionsnedsättningar fick olika mycket utrymme i intervjuerna. Flera av
intervjupersonerna beskrev att vårdcentralerna hade äldre eller minnesmottagningar med
särskilt utbildad personal och möjlighet till extra anpassningar vad gäller tid och hembesök.
Här är det intressant att jämföra med undersökningen primärvård för personer med
utvecklingsstörning och autism som gjordes av FUB i Stockholm (2011) där ett antal
medicinskt ansvariga sjuksköterskor uttalade en önskan om att varje vårdcentral har
personal med expertkunskap och möjligheter till anpassningar likt de minnesmottagningar
som beskrevs i undersökningen. Ingen av de som intervjuades i denna undersökning
uttryckte ett behov av detta utan flera beskrev snarare att de inte upplevde några större
problem. Här blir ju rapporterna från Socialstyrelsen (2010b, 2011) intressanta när de
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konstaterar att upplevd ohälsa och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar
behöver förbättras. Anledningen till att demens fått så stor prioritet inom primärvården kan
man fundera över. Är det på grund av andelen av patienter (150.000) som då kan jämföras
med andra funktionsnedsättningar som ADHD 3% (över 200.000), autism 1-2% (över
100.000) och utvecklingsstörning 40.000 personer (Funka, 2017) i Sverige eller är det på
grund av något annat? En delförklaring kan vara det ökade behovet av vård som uppkommer
när man blir äldre.
Den andra gruppen som resonerades mycket kring i undersökningen var personer med
nedsättningar i rörelseapparaten. Här kan ju mängden patienter (560.000 i Sverige) göra att
vårdcentralen ofta bör komma i kontaktpatienter med denna funktionsnedsättning och
dessutom blir det väldigt tydligt om verksamheten inte är tillgänglig. Mycket av skrivningarna
i riktlinjer och handlingsplaner handlar också om denna persongrupp (Myndigheten för
delaktighet, 2015).
Ungefär 40.000 har diagnosen utvecklingsstörning i Sverige med en nedsatt kommunikativ
funktion. Det kan tyckas förvånande att så få i undersökningen var bekanta med den
anpassade information och de alternativa kommunikationssätt som finns framtagna för
patienter med dessa svårigheter i vården. Här är ju direktiven mycket tydliga (Myndigheten
för delaktighet, 2015) där information skall vara tillgänglig för alla. Däremot ansåg flera att
det var en brist att det inte fanns mer information i punktskrift när antalet punktskriftsläsare
i Sverige beräknas vara ca 800. Teckenspråkstolk är i de verksamheterna som undersöktes
ett välkänt begrepp för samtliga och även hur man beställer teckentolk även om endast
någon använt sig av det. Detta tolkar jag som att det är inte enbart hur stor förekomsten av
patienter med olika funktionsnedsättningar på en vårdcentral som avgör vilka
förutsättningar eller beredskap man har att möta dessa vilket även undersökningen från
2010 visade (Socialstyrelsen, 2010b). De olika förbunden för personer med
funktionsnedsättningar och hur de profilerar sig spelar förmodligen en stor roll när det gäller
att rikta strålkastarljuset på olika funktionsnedsättningar. De enskilda förbunden beskrivs
som en uppdelning i ”gamla” och ”nya” handikappförbund (Hugemark & Roman, 2012) där
de gamla är ”tillgänglighetsorganisationer” medan de nya är ”patientorganisationer” som
mer kämpar för rätt diagnoser och rätt vård.
Vid möten med patienter där svårigheter på grund av funktionsnedsättningar uppstår
använder sig personalen till stor del av medföljare för att kunna genomföra mötet på ett bra
sätt. Detta är fullt naturligt och patienten känner sig säkert tryggare med någon som man
känner i en relativt okänd miljö vilket stöds av forskning (Nygren-Zotterman,et al. 2015).
Dessa medföljare är ju ofta anhöriga och då kan uppstå ett dilemma. (Docteur & Coulter,
2012). Dessa kan ju anses vara tolkar för patienten men anhöriga bör inte tolka enligt
rekommendationerna i vården. Å andra sidan kanske det bara är en nära anhörig som förstår
patientens kommunikativa uttryck och vad hen förmedlar. Hedvall (2009) påpekar att de
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olika individerna i ett möte skapar olika aktivitetssystem som påverkar varandra och måste
analyseras tillsammans för att ge en rättvis bild.

Figur 2. Samverkande aktivitetssystem baserad på Aktivitetsdiamanten (Hedvall, 2009)
Några av intervjupersonerna uttryckte en viss ambivalens när det gällde att använda
närstående som ställföreträdare för patienterna. Initiativet till ställföreträdare tas oftast inte
av personen själv och är det då delaktighet på lika villkor (Hugemark & Roman, 2012)? Ändå
måste man konstatera att vissa grupper behöver, för att kunna nå status som fullvärdiga
samhällsmedlemmar, representeras av andra för att deras behov skall uppmärksammas
(Hugemark & Roman, 2012).
Den anpassning eller det redskap som nästan alla ansåg vara en nödvändighet för alla av de
fiktiva patientgrupperna var att boka tillräckligt med TID för mötet. De kunde också se
följderna av att inte ha möjlighet att avsätta längre tid för mötena med missförstånd,
oklarheter och nödvändigheten av ett besök till som kunnat undvikas om det första besöket
fungerat tillfredsställande. De som inte uttryckte frustration över tidspressen var de
intervjupersoner som själva styrde sin tidsbokning. De kände absolut en press av att det var
många patienter som skulle bokas in men uttryckte ”vi tar in de antal patienter vi klarar av
för att ändå bibehålla en god kvalitet”. Denna farhåga om att tidspress kan ge sämre vård
styrks i intervjuundersökningen av Nygren- Zotterman et al. (2015). Frågan är om
vårdcentralerna ges de förutsättningar som behövs för att uppfylla de riktlinjer och
handlingsplaner som de är satta att följa när tidspressen är så stor.
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I den avslutande frågan om vad intervjupersonerna skulle önska sig för att tillgängligheten
skulle bli bättre just på deras vårdcentral var det den fysiska miljön som fick störst utrymme.
Ordet tillgänglighet verkar i huvudsak stå för att det är möjligt att förflytta sig runt i lokalerna
med eller utan hjälpmedel. En av intervjupersonerna kommenterade att det var enkelt att
komma fram på telefonen så det var tillgängligt. Denna snäva syn på tillgänglighet delas av
fler (Svensson et al. 2017). När vårdanalysrapporten ger uppmaning om att det bör
säkerställas en ökad och mer anpassad tillgänglighet till primärvården handlar det nästan
uteslutande om väntetider och geografisk tillgänglighet. Därför är det inte så konstigt att
förslagen på vad som kan förbättras också i huvudsak var inriktade på hur det är möjligt för
patienterna att ta sig runt i lokalerna.
Denna undersökning har försökt öka kunskapen om vilka redskap, artefakter, som används
på vårdcentralerna i deras arbete att möta patienter med skiftande behov. Med Hedvalls
(2009) aktivitetsdiamant ökar möjligheten att få en bra bild över de komplexa system som
finns i ett sådant möte. Den mänskliga miljön visade sig också vara mycket viktig enligt
intervjupersonerna och det sammanföll väl med Hedvalls tankar. Dessa blir ju bara en del av
en helhet och skall enligt Hedvall (2009) inte tas ur sitt sammanhang när man vill beskriva
tillgänglighet. Detta kan tyckas vara denna undersöknings svaghet, att bara undersöka delar
av ”aktivitetsdiamanten”, men undersökningens mål har inte varit att redovisa hur stor
tillgänglighet det finns på vårdcentralerna utan vilka redskap och förutsättningar som finns
och vad som behövs för att det ska bli möjligt för patienterna att känna tillgänglighet i den
konkreta situationen, i vårdbesöket. För att beskriva tillgänglighetens helhetssystem krävs
andra typer av undersökningar.

Figur 3. Hedvall (2009 avsnitt 5 s. 62)
Personalen använder sig själva, den mänskliga miljön, som en viktig faktor vilket även
Hedvall (2009) poängterar. Varken riktlinjer, anpassade lokaler, alternativ information eller
inventeringar (artefakter) kan stå för tillgänglighet utan det är i samspel med mänsklig miljö
graden av tillgänglighet visar sig. Flera uttalanden från intervjupersonerna visar på insikten
att ha en improvisation i stunden ” först i mötet vet jag vad som behövs”, lägga upp besöket i
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samråd med patienten ”hur fungerar det bäst för dig?” och anpassa efter dagsform ”jag ger
inte mer övningar än jag ser att patienten klarar av”. Även några av intervjupersonernas
reflekterande över det egna beteendet stämmer överens med Hedvalls (2009) tankar som
menar att positiv attityd ökar möjligheten till handling och ger i framtiden en starkare tro att
till synes omöjliga handlingar blir möjliga medan negativ attityd kan ha motsatt effekt. Detta
gäller både patienten (subjektet) och den mänskliga miljön.
Även om flertalet av resultaten i denna undersökning överensstämmer med andra rapporter
och tidigare forskning måste man även vara införstådd med dess begränsning. Framför allt
kan urvalet av intervjupersoner göra en stor inverkan på resultatet. Då intervjupersonerna
anmält sitt intresse till att medverka kan man förmoda det fanns ett intresse för dessa frågor
hos intervjupersonerna vilket gör att man inte kan dra några generella slutsatser av
resultaten utan resultaten är just är vad intervjupersonerna berättar om att arbeta med
personer med funktionsnedsättningar. Det finns också en risk att intervjupersonerna svarat
politiskt korrekt. Bara genom att fråga efter handlingsplaner och riktlinjer blir frågorna
ledande (Kvale & Brinkman, 2014) och formar svarets innehåll. Det går inte att undvika
ledande frågor däremot måste man erkänna att förförståelsen som finns hos forskaren och
erkänna dess inflytande på forskningsresultatet (Kvale & Brinkman, 2014). Man måste
dessutom vara medveten om att resultaten är personalens uppfattning om hur det är att ta
emot besök av patienter med funktionsnedsättning. Hur stor tillgänglighet personer med
funktionsnedsättning verkligen upplever finns inte med i undersökningen.

Metoddiskussion
Antalet intervjuer i denna undersökning är begränsat främst på grund av den tid som fanns
till förfogande men även av det relativt få enheter som ansåg sig ha möjlighet att delta i
undersökningen. Eftersom syftet med undersökningen inte varit att få en heltäckande bild av
hur olika personalkategorier inom primärvården möter personer med funktionsnedsättning
utan snarare öka kunskapen om hur personalen ser på sin roll i mötet med dessa patienter
och vilka faktorer som gör att mötet kan bli bättre är inte antalet intervjuer det avgörande.
Många aktuella intervjustudier skulle ha vunnit på att ha färre intervjuer och i stället ägnat
mer tid åt att förbereda intervjuerna och analysera dem (Kvale & Brinkman, 2014). På grund
av svårigheterna att rekrytera intervjupersoner i första omgången har undersökningen i stort
sett begränsats till en kommun (en intervju har genomförts i en annan kommun) och därför
har jämförelse mellan kommunerna inte genomförts. De går inte och syftet har inte varit att
kunna dra generella slutsatser av denna studie.
Vinjetterna som använts och dess beskrivningar av olika former av funktionsnedsättningar
kan tyckas vara det Hedvall (2009) kritiserar för sättet att beskriva tillgänglighet som mått,
riktlinjer, tumregler och generella lösningar för personer med olika formar av diagnoser. I
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detta arbete används vinjetterna som en möjlighet att beskriva olika fiktiva patientgrupper
som intervjupersonerna kan väntas möta i sitt arbete. Tillsammans med beskrivningarna och
följdfrågorna om de mött patientgruppen kan det vara lättare att sätta sig in i situationen de
förväntas beskriva. Det visade sig att vinjetterna fyllde sin funktion då intervjupersonerna
med hjälp av dessa vinjetter gav flera exempel på patienter de mött och beskrev hur just
dessa möten gått till som exempel på goda och mindre goda möten. Kritiken mot
vinjettmetoden som går ut på att intervjupersonerna ställs inför situationer de själva inte
upplevt (Jegerby, 1999) kan även gälla i denna undersökning men möjligheten för
intervjupersonerna att täcka in flera skeenden/situationer än de som finns i
intervjupersonens egen erfarenhetsvärld gav en bild av hur intervjupersonerna skulle kunna
agera vid dessa situationer.
Solidaritet med ämnet som undersöks kan bli ett metodproblem om forskaren har valt att
studera ett tema hen själv är berörd av (Dalen, 2015). I denna undersökning skulle detta
kunna påverka intervjusituationerna och tolkningarna av dessa då forskaren i sin
yrkesutövning arbetar med personer med funktionsnedsättningar och där fått till sig
synpunkter om hur det är att besöka primärvården för dessa personer. Solidaritetskonflikt
kan också påverka analysen och förmedlingen av forskningsresultaten. Genom att vara
uppmärksam på detta i denna undersökning minskar förhoppningsvis detta
solidaritetsproblem (Dalen, 2015).
Datainsamling med hjälp av enkäter valdes bort i denna undersökning på grund av dess brist
på möjlighet till uppföljnings- och sonderingsfrågor (Bryman, 2015) vilket bedömdes viktigt
för att ge en så heltäckande bild som möjligt på frågorna som ställdes i undersökningen. Den
metod som kan antas skulle ge den mest rättvisande bilden av hur ett besök på vårdcentral
kan gå till för en person med funktionsnedsättning skulle vara deltagande observation
(Bryman, 2015) men förkastades framför allt av etiska skäl. Det är en privat och känslig
situation att besöka en vårdcentral men också av tidsskäl. Metoden förknippas oftast med
att forskaren under en förhållandesvis lång tid befinner sig i en social miljö och försöker få
en bild av hur individerna i denna miljö samspelar (Bryman, 2015).
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Avslutning
Min förhoppning är att denna studie kan hjälpa till att aktualisera begreppet tillgänglighet i
alla delar av vårdcentralens organisation.
En del i tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättningar är att inventera
lokaler, information och kommunikation ur detta perspektiv. Detta måste uppmärksammas
av den styrande ledningen på verksamheterna och göra det praktiskt möjligt för
verksamheterna att genomföra inventeringen.
Den möjlighet till alternativ information och kommunikation som redan finns framtagen för
vården bör självklart spridas till alla verksamheter som möter patienter med
funktionsnedsättningar.
Möjligheten att använda datorer, surfplattor och internet för information och
kommunikation används till en del men jag tror, liksom en av intervjupersonerna, att det
kommer många nya lösningar som kan gagna olika grupper i samhället. Dessa hjälpmedel
(artefakter) måste utvecklas tillsammans med dess användare.
”Detta innebär att forskare, utvecklare, designers och andra behöver vara involverade i
människors vardagsaktiviteter för att kunna fånga artefaktens tillgänglighetspotential”
Hedvall (2009, avsnitt 4 s. 53)

Vidare forskning behövs om hur patienter med olika former av funktionsnedsättning
upplever tillgänglighet inom vården. Aktivitetsdiamanten skulle med fördel då kunna
användas då tillgänglighet påverkas av många olika faktorer och kan utvärderas endast när
personen befinner sig i situationen.
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Bilagor
Bilaga 1

Informationsblad till verksamhetschef
Hej!
Jag heter Marie Lundh och går på magisterprogrammet i handikappvetenskap på Högskolan i
Halmstad. Jag har valt att fördjupa mig i tillgänglighet för personer med olika
funktionsnedsättningar. Situationen jag valt att studera är besök på vårdcentral.
Undersökningen skall bygga på intervjuer av vårdpersonal på vårdcentraler i en mindre och
en större kommun i södra Sverige. Anledningen till att jag valt att kontakta er vårdcentral är
ert läge med närhet till särskilt boende för personer med funktionsnedsättningar.
Önskemålet är att få intervjua två personer, gärna ur två yrkeskategorier, på er vårdcentral.
Frågorna kommer att handla om hur ni på er vårdcentral tänker kring vilka anpassningar som
finns och vad som skulle kunna utvecklas i arbetet med att göra er arbetsplats tillgänglig för
alla oavsett funktionsnedsättning. En intervju beräknas ta ca 40-60 minuter. Önskas mer
information om undersökningen kommer jag gärna berättar ytterligare vid lämpligt tillfälle.
Undersökningen kommer att genomföras enligt grundläggande etiska principer. Allt
deltagande är frivilligt och kan därför avbrytas när som helst. Uppgifter som kommer fram
under intervjun kommer inte att kunna knytas till särskild vårdcentral eller intervjuperson.
När uppsatsen är klar kommer jag gärna, om så önskas, till de arbetsplatser som medverkat i
studien och redovisar resultatet och den kommer också att finnas tillgänglig på Halmstad
Högskola.
Min förhoppning är att ni har möjlighet att delta i denna undersökning men även om så inte
är fallet önskas svar senast xx-xx-xxxx
Med vänlig hälsning
Marie Lundh

Telefon: xxxx-xxxxxx

Högskolan i Halmstad
E-post: marilu15@student.hh.se

Kontaktperson, Högskolan i Halmstad:
Helena Taubner

Telefon: xxxx-xxxxxx

E-post: helena@taubner@hh.se

Bilaga 2

Forskningsinformation
Bakgrund och syfte:
Jag heter Marie Lundh och går på magisterprogrammet i handikappvetenskap på Högskolan i
Halmstad. Jag har valt att fördjupa mig i tillgänglighet för personer med olika
funktionsnedsättningar. Ett av de handikappolitiska målen i Sverige är att vi ska vara ett
samhälle som är utformat så att människor med funktionsnedsättning, i alla åldrar, blir fullt
delaktiga i samhällslivet. Arbetet ska särskilt riktas in på att identifiera och undanröja hinder
för full delaktighet. Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om hur personal på
vårdcentraler arbetar på sin arbetsplats för att uppfylla målen om tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning.

Förfrågan om deltagande:
Du tillfrågas om medverkan i denna undersökning eftersom du arbetar på en vårdcentral som
ligger i närheten av ett eller flera särskilda boenden och därför förväntas möta persongruppen
i ditt arbete.
Hur studien går till:
Om du väljer att delta kommer jag att göra en enskild intervju med dig som beräknas ta 40-60
minuter. Du kommer att få beskriva hur besök av personer med funktionsnedsättning kan gå
till och om särskilda anpassningar görs vid detta besök. Plats för intervjun väljer du själv.
Intervjun kommer att spelas in och därefter skrivas ned och analyseras. Deltagandet är
frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.
Hantering av data och sekretess:
Undersökningen kommer att genomföras enligt Vetenskapsrådets etiska principer. Inspelat
material och de nedskrivna berättelserna kommer att förvaras så att ingen obehörig får tillgång
till materialet. När studien är klar kommer inspelningen och den ordagranna utskriften att
förstöras. Allt som sägs kommer att avidentifieras och behandlas med anonymitet, vilket
innebär att det som sägs under intervjuerna inte kommer att kunna härledas till någon speciell
person.
Hur får jag information om studiens resultat?
Studien kommer att vara ett offentligt dokument och kommer att publiceras i Halmstad
Högskolas databas. Om så önskas kan jag även komma till din arbetsplats och redovisa
resultatet.

Du är välkommen att höra av dig vid frågor
Marie Lundh

marilu15@student.hh.se tel. xxxx-xxxxxx

Kontaktperson: Helena Taubner helena.taubner@hh.se
Hälsa och samhälle Halmstad Högskola tel. xxxx-xxxxxx

Jag har tagit del av informationen ovan och ger mitt samtycke till att delta i studien enligt
ovan
Ort och datum__________________________________________
Underskrift_____________________________________________
Namnförtydligande_______________________________________
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Bakgrundsfrågor

Jag avser att ställa några bakgrundsfrågor. Jag skickar dessa innan så du har
möjlighet att förbereda dig.

Bakgrundsfrågor
1. Hur många år har du arbetat på en vårdcentral?
2. Hur ofta möter du patienter med funktionsnedsättningar i ditt yrke?
3. Fick du information om olika funktionsnedsättningar i din
yrkesutbildning?
4. Har du gått någon fortbildning inom yrket som handlade om
funktionsnedsättningar?
5. Finns det riktlinjer/handlingsplaner för er vårdcentral som handlar om
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar?
Nationellt – Regionalt – Lokalt
6. Vet du om vårdcentralen, eller delar av den, är inventerade ur ett
tillgänglighetsperspektiv?
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Intervjuguide 1

Förutsättningar
Patienten har ett planerat besök och patienten har varit på vårdcentralen
förut.

Frågor kring varje patient
A.
B.
C.
D.
E.

Krävs det att besöket förbereds på något särskilt sätt?
Finns det någon information som är särskilt anpassad för denna patient?
Om det finns svårigheter i kommunikationen, vad kan man då göra?
Hur är vårdcentralens lokaler anpassade för denna patient?
Finns det något man bör vara extra uppmärksam på i mötet med denna
patient?

Beskrivning av fiktiva patienter
Patient 1
Vuxen person med lindrig intellektuell funktionsnedsättning men inga övriga
funktionsnedsättningar. Talar förståligt och har viss läsförmåga.
Patient 2
Vuxen person med grav synnedsättning. Läser punktskrift. Inga övriga
funktionsnedsättningar.
Patient 3
Vuxen person med svår intellektuell funktionsnedsättning och
autismspektrumtillstånd. Svårigheter att förstå och uttrycka sig i talat språk.
Var vid föregående besök orolig och högljudd i väntrummet.
Patient 4

Äldre person med uttalad demens. Beskrivs som orolig och har svårt att
uttrycka sig.
Patient 5
Vuxen person med ADHD. Vid föregående besök fanns svårigheter med att
sitta still, svårt att koncentrera sig och lyssna på vad som sägs. Inga övriga
funktionsnedsättningar.
Patient 6
Vuxen person med grav hörselnedsättning och rullstolsburen.

Avslutande fråga
• Finns det något som du anser skulle kunna förbättra tillgängligheten
för personer med funktionsnedsättningar på er vårdcentral?
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Intervjuguide 2 verksamhets/enhetschef

Förutsättningar
Patienten har ett planerat besök och patienten har varit på vårdcentralen
förut.

Frågor kring varje patient
F.
G.
H.
I.
J.

Krävs det att besöket förbereds på något särskilt sätt?
Finns det någon information som är särskilt anpassad för denna patient?
Om det finns svårigheter i kommunikationen, vad kan man då göra?
Hur är vårdcentralens lokaler anpassade för denna patient?
Finns det något man bör vara extra uppmärksam på i mötet med denna
patient?

Beskrivning av fiktiva patienter
Patient 1
Vuxen person med lindrig intellektuell funktionsnedsättning men inga övriga
funktionsnedsättningar. Talar förståligt och har viss läsförmåga.
Patient 2
Vuxen person med grav synnedsättning. Läser punktskrift. Inga övriga
funktionsnedsättningar.
Patient 3
Vuxen person med svår intellektuell funktionsnedsättning och
autismspektrumtillstånd. Svårigheter att förstå och uttrycka sig i talat språk.
Var vid föregående besök orolig och högljudd i väntrummet.
Patient 4

Äldre person med uttalad demens. Beskrivs som orolig och har svårt att
uttrycka sig.
Patient 5
Vuxen person med ADHD. Vid föregående besök fanns svårigheter med att
sitta still, svårt att koncentrera sig och lyssna på vad som sägs. Inga övriga
funktionsnedsättningar.
Patient 6
Vuxen person med grav hörselnedsättning och rullstolsburen.

Avslutande frågor
• Hur får vårdcentralen information om nya patienter?
• Är det någon skillnad om patienten har en funktionsnedsättning?
• Hur stor andel, bedömer du, av patienterna har en
funktionsnedsättning?
• Finns det några kommunikationshjälpmedel att tillgå på
vårdcentralen?
• Finns det något som du anser skulle kunna förbättra tillgängligheten
för personer med funktionsnedsättningar på er vårdcentral?
• Finns det fortbildning om olika funktionsnedsättningar för
personalen?

Bilaga 6

Intervjuguide 3 kväll- och helgmottagning

Frågor
• Har patienten haft någon kontakt med er innan besöket på
vårdcentralen?
• På vilket sätt får ni information om det finns speciella omständigheter
som t ex funktionsnedsättning som kan vara viktigt i mötet med
patienten?
• Behöver man förbereda eller tänka på något särskilt om man fått
information om att patienten har en funktionsnedsättning?
Patient 1-6
• Är det möjligt att göra det?
• Hur stor andel av era patienter bedömer du har en
funktionsnedsättning?
• Finns det information särskilt anpassad för personer med olika
funktionsnedsättningar på vårdcentralen? Patient 1-6
• Finns det tillgång till någon form av kommunikationshjälpmedel på
vårdcentralen?
• Är vårdcentralens lokaler anpassade för personer med olika former av
funktionsnedsättningar? Patient 1-6
• Är tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar något
ni diskuterar på vårdcentralen?
• Anser du personalen har tillräcklig kunskap om personer med
funktionsnedsättning?
• Finns det något du anser skulle kunna förbättra tillgängligheten för
personer med funktionsnedsättning på er vårdcentral?

Beskrivning av fiktiva patienter
Patient 1
Vuxen person med lindrig intellektuell funktionsnedsättning men inga övriga
funktionsnedsättningar. Talar förståligt och har viss läsförmåga.
Patient 2
Vuxen person med grav synnedsättning. Läser punktskrift. Inga övriga
funktionsnedsättningar.
Patient 3
Vuxen person med svår intellektuell funktionsnedsättning och
autismspektrumtillstånd. Svårigheter att förstå och uttrycka sig i talat språk.
Var vid föregående besök orolig och högljudd i väntrummet.
Patient 4
Äldre person med uttalad demens. Beskrivs som orolig och har svårt att
uttrycka sig.
Patient 5
Vuxen person med ADHD. Vid föregående besök fanns svårigheter med att
sitta still, svårt att koncentrera sig och lyssna på vad som sägs. Inga övriga
funktionsnedsättningar.
Patient 6
Vuxen person med grav hörselnedsättning och rullstolsburen.
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Lättläst
Detta är en undersökning om besök på en
vårdcentral när man har en funktions-nedsättning.

Undersökningen har försökt ta reda på om personalen
förbereder sig på något särskilt sätt när någon med
funktions-nedsättning kommer på besök.

Personalen visste inte så mycket om vilka regler som
gäller för att alla ska kunna besöka vårdcentralen

Personalen visste att alla ska ha lika stor rätt till lika vård.

Personalen pratade med varandra för att ta reda på om någon
person behövde extra hjälp.

Personalen tänkte mycket på att personer som satt i rullstol
eller hade rullator skulle kunna komma fram.

Det fanns inte så mycket information som var särskilt gjord för
personer med olika funktions-nedsättningar.

Personalen tyckte att det ibland behövs längre tid för att
besöket ska bli bra.

Personalen försökte prata tydligt och fråga om personen
förstod vad som sagts om det behövdes.

Personalen tyckte det ibland var bra om personen kom tillsammans
med någon annan som kunde hjälpa till vid besöket
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Tecken till stöd och bildstöd

Detta är en undersökning om besök på en vårdcentral när man har en funktionsnedsättning

Undersökningen försöker ta reda på om personalen förbereder sig på något särskilt
sätt när någon med funktionsnedsättning kommer på besök

Personalen visste inte så mycket om vilka regler som gäller för att alla

ska kunna besöka vårdcentralen

Personalen visste att alla ska ha lika stor rätt till lika vård

Personalen pratade med varandra om någon person behövde extra hjälp

Personalen tänkte mycket på att personer som satt i rullstol eller hade rullator skulle
kunna komma fram

Det fanns inte så mycket information som var särskilt gjord för personer med olika
funktionsnedsättningar

Personalen tyckte att det ibland behövs längre tid för att besöket ska bli bra

Personalen försökte prata tydligt och fråga om personen förstod vad de pratade om
om det behövdes

Personalen tyckte det ibland var bra att personen kom tillsammans med någon
annan som kunde hjälpa till vid besöket

Marie Lundh

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

