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Bemötande & 

Ett bra bemötande är svårt men ändå lätt.  

Det är svårt därför att vi människor är olika och 

uppfattar saker på olika sätt. Det är lätt därför  

att det i grunden handlar om att möta andra,  

så som vi själva skulle vilja bli bemötta.” 

 

Möten i vården. Region Skåne, 2006  

 

Rätten till information och inflytande är  

av avgörande betydelse för patientens 

möjlighet att utöva sitt självbestämmande 

och vara delaktig i vården.” 

 

Socialstyrelsen, 2012  

 

” ” 
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Inledning 

En vårdplanering är ett möte mellan patient och professionella, där patienten ska ta ställning till behov av 

fortsatta insatser från vård och socialtjänst. Patientens autonomi och bemötandet från de professionella 

menar jag är beståndsdelar i mötet, som därför blir tema för denna begreppsanalys. 

Begreppet autonomi 

Principen om autonomi återfinns i de medicinska etikreglerna och i lagar som reglerar hälso- och sjukvård 

och socialtjänst. Ordet kommer av grekiskans automos, ungefär: den som lever efter sina egna lagar 

(Rynning, 1994). Ordet autonomi kan enligt Nationalencyklopedin, NE, (2012) användas i betydelsen 

självbestämmanderätt, självständig/självständighet, självstyre, oberoende, oavhängig. 

Självbestämmande: rätt att bestämma över sig själv. Självbestämmanderätt, är en folkrättslig term för 

ett folks/nations rätt att styra sig själv. Självständighet är förmåga att handla och tänka utan att rätta sig 

efter andra. Självständiga stater utövar självstyre och bestämmer själva över sina angelägenheter. Oav-

hängig är frihet från tvingande förbindelser, särskilt av politiskt, ekonomiskt eller ideologiskt slag; om 

nation, grupp eller person. Oberoende, innebär att inte vara avhängig av någon/något för sin existens eller 

sitt handlande (NE, 2012).  

Personlig autonomi 

Ett av arbetsterapins grundantaganden är att människan är en autonom varelse. Det definieras som ”att 

människan har förmåga att själv bestämma i frågor som rör den egna personen” (FSA - Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter 2005). Personlig autonomi är att medvetet, och självvalt handla enligt sin egen plan – att 

kunna bestämma utan andras ”kontrollerande inblandning ”. Patienten tar beslut utifrån egna värderingar 

och preferenser, oavsett vad professionella anser om beslutet (Rynning, 1994). 

För att kunna ta ställning till olika val kring vård och behandling måste patienten vara besluts-

kompetent: ha förmåga att förstå information och de konsekvenser som följer av beslutet (Socialstyrel-

sen, 2012). Personlig autonomi är en förutsättning för att vara beslutskompetent, och innebär att inte ha 

några begränsningar som hindrar meningsfulla val (Rynning, 1994). 

En medvetslös person kan ses som autonom, men är inte kapabel att göra autonoma val. Det råder 

absolut beslutsinkompetens. Råder relativ beslutsinkompetens har de professionella den svåra frågan att ta 

ställning till: var på skalan mellan kompetens och inkompetens befinner sig patienten (Rynning, 1994)?  

Detta kan bli ett etiskt dilemma (Ekman, 2002): autonomi till varje pris, även om patienten far illa av sitt 

beslut, eller inskränka rätten till självbestämmande om patienten ”inte förstår sitt eget bästa”?  Här kan 

demensvården vara exempel, där inte sällan händer att det blir omöjligt att låta patienten få sin vilja 

igenom, trots att patienten har laglig rätt till det (Sparring Björkstén, 2002). 

Därför gör Rynning (1994) skillnad på autonoma personer och autonoma val.  Autonoma val görs själv-

ständigt, när personen fått och förstått all faktakunskap som krävs för att kunna ta ett informerat beslut. 

Autonoma personer kan göra val som inte är autonoma, till exempel om de är tillfälligt påverkade av 

sjukdom, kris, har bristande kunskap eller på grund av tvång.  
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Begreppet bemötande 

I vårdplaneringsmötet påverkar bemötandet patientens möjlighet att utöva sitt självbestämmande, anser 

jag. I ett idealt samtal är parterna jämlika och lyssnar på varandras argument. Men i vårdmötet finns alltid 

makt närvarande, skriver Vinthagen (2007). Han refererar till Foucaults beskrivning av makt: hur den 

kommer till uttryck genom samtalsstil, beteendemönster. Som professionell i vården är det omöjligt att 

inte utöva makt. Den är inbyggd i de professionellas referensramar, metoder, språk, kultur, tänkande. 

Boten är att främja en jämlik dialog. För att patienten ska kunna komma till tals måste vi professionella ha 

en attityd som välkomnar patientens perspektiv – ge ett gott bemötande. 

Ett begrepp med många dimensioner 

Bemötande är ett ”relativt begrepp som rymmer många dimensioner” (Fossum, 2007). Bemöta/-ande har två 

betydelser i Nationalencyklopedin (2012): dels att uppträda på visst sätt mot någon, dels att gå i svaromål 

mot/svara på kritik. Synonymer är för den första betydelsen: uppträdande, mottagande, behandling. För 

den andra betydelsen: svar, genmäle, vederläggning (Fossum, 2007) där vederlägga är att bevisa att mot-

parten har fel, och genmäle är en juridisk term för motpartens svar på den överklagandes inlaga (NE, 2012). 

Jag menar att bemötande i betydelsen att gå i svaromål inte passar i vårdplanering.  

Bemötande handlar om interaktion mellan människor: attityder de ger uttryck för genom olika hand-

lingar, och vad de förmedlar – i tal, med ansiktsuttryck och kroppsspråk, vilket tonfall de har (Kunskaps-

guiden, 2011).  Näraliggande begrepp är förhållningssätt, att ge uttryck för en viss inställning (NE, 2012) där 

ett professionellt förhållningssätt ses som ”de kunskaper, färdigheter och attityder en person har till att 

vilja sin medmänniska väl och praktiskt handla därefter” (Klang Söderkvist, 2007). Förhållningssättet på-

verkar det bemötande människor ger varandra, och avgör hur relationen i mötet kommer att utvecklas.  

Bemötande handlar om närvaro, öppenhet, människosyn, och indirekt om hur vården utförs: till exem-

pel att ge korrekta besked, visa respekt och värme, om kvaliteten i vården (Fossum, 2007). Därför kan gott 

bemötande också vara att de professionella har tillräckliga kunskaper, till exempel om konsekvenser av 

olika funktionsnedsättningar för att kunna ge information som är rätt anpassad med hänsyn till personen, 

och för att planera och genomföra insatser (Socialstyrelsen, 2012). 

Upplevelse av bemötande påverkar upplevd hälsa 

I en studie kring långtidssjukskrivna (Lynöe, 2011) visar det sig att upplevelsen av professionellas bemöt-

ande påverkar patientens självupplevda förmåga att återgå i arbete. Förmågan påverkas ytterligare av om 

patienten också känner sig respekterad eller kränkt. Det viktiga här är patientens upplevelse av bemötan-

det, inte hur det faktiskt gått till. En patient kan känna sig kränkt utan att ha blivit felaktigt bemött. Upp-

levelsen tycks påverka välbefinnande, sjukdomsupplevelse och arbetsförmåga.  

Som jag ser det ger studiens resultat uttryck för hur viktigt det är att förstå patientens perspektiv, och 

att patienten får bekräftelse på att de professionella har förstått det som patienten förmedlar. Bemötande 

handlar i det sammanhanget om att visa intresse för patientens berättelse genom att lyssna aktivt 

(Andersson, 2007). 
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Bemötande som politiska beslut 

I Bemötandeprogrammet (Sisus - Statens institut för särskilt utbildningsstöd, 2003) blir det tydligt att bemötande 

också handlar om politiska beslut. Ett bra bemötande i relation till funktionsnedsättning är att skapa ett 

samhälle som överbryggar begränsningar så mycket som möjligt. Bemötande kan beskrivas i tre nivåer:  

 Riksdag och regering svarar för det kollektiva bemötandet genom lagar och regler som styr hur 

samhällets resurser ska användas.  

 Myndigheter, kommuner, landsting och försäkringskassor står för det organisatoriska 

bemötandet genom att tolka och tillämpa regelverk och fördela resurserna.  

 De som arbetar inom offentlig sektor och möter hjälpsökande svarar för det individuella 

bemötandet. 

Till exempel: För att kunna ge bra bemötande krävs tid. Den som söker hjälp kan då förmedla sina behov 

i lugn och ro, och den professionella får utrymme att lyssna och ställa frågor, för att nå den förståelse som 

krävs för god vård eller handläggning. Faktorer som styr tillgång på tid är att det finns tillräckligt med 

personal och ekonomiska resurser, som styrs av beslut på nivåer ovanför den individuella (Sisus, 2003). 

Begreppens betydelse för vårdplanering 

Att patienten har rätt att själv bestämma kring sin egen person är något som professionella instämmer till 

fullo i, åtminstone som princip. I praktiken kompliceras det av att patienten är i stark beroendeställning, i 

en kontext där professionella har makten över både fakta och resurser. Autonomi i betydelsen oberoende 

blir då inte tillämplig i vårdplaneringsmötet, tänker jag.  

Som arbetsterapeut måste jag respektera patientens rätt till självbestämmande (FSA, 2005). Att vara 

autonom i en vårdplanering beror av professionellas kompetens att ge patienten utrymme, möjlighet och 

stöd att göra autonoma val – genom anpassad information, bemötande, förhållningssätt, tid, hjälpmedel… 

Därefter kan patienten utöva sitt självbestämmande, och tacka ja eller nej till åtgärder.  

Det är mitt ansvar att ta reda på patientens önskemål och behov även om patienten har begränsad för-

måga att uttrycka dessa (FSA, 2005). Att kunna gör det ställer stora krav på lyhördhet, respekt och kompe-

tens – gott bemötande – så att insatserna överensstämmer med personens önskemål (Socialstyrelsen, 2010). 

Men det bemötande som jag kan ge patienten beror inte endast på mina individuella kunskaper och 

färdigheter, utan även av de lagar, regler och arbetsvillkor som sätter ramarna för den verksamhet som jag 

arbetar i och de resurser som samhället gör tillgängliga.  

Autonomi, i betydelsen självbestämmande, och bemötande går hand i hand inom ramen för vård och 

omsorg, vårdplanering och biståndsbedömning. De är väsentliga aspekter av begreppet värdigt liv1
 som är 

en del av den nationella värdegrunden i äldreomsorgen som infördes 2011 (Kunskapsguiden, 2011). Därför är 

de är viktiga begrepp att ta hänsyn till i mötet med patienten. 

                                                 

1 Värdigt liv innefattar aspekter som privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, individanpassning och 

delaktighet samt insatser av god kvalitet och ett gott bemötande. 
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