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Sammanfattning 
 

En enkätundersökning genomfördes bland patienter vid mottagningen för Arbets- och 

miljömedicin i Göteborg under första halvåret 2016, som ett projekt med syfte att förbättra våra 

patienters möjlighet till strukturerad medverkan i utveckling av vården vid enheten.  Vid en 

riskinventering av AMM:s verksamhet 2014 hade ”patientmedverkan” identifierats som ett av 

tre områden där det fanns behov av förbättring. Alla patienter som personligen besökt 

mottagningen och vars utredningar avslutats mellan 1 november 2015 och 12 april 2016 inbjöds 

att delta. Enkäterna som skickades hem till patienterna efter avslutad utredning innehöll frågor 

om hur man upplevt tillgången till information före besöket och under utredningens gång, samt 

hur delaktig man upplevt sig ha möjlighet att vara i sin utredning och i de beslut som fattades. 

Enkäterna innehöll också ett önskemål om att den svarande fritt skulle skriva ner eventuella 

förslag på hur verksamheten kan bli bättre för våra patienter.  

Den stora majoriteten av patienterna upplevde den information de fått i samband med 

utredningen som tillräcklig eller till största delen tillräcklig, och sin möjlighet till delaktighet i 

utredningsprocessen som god eller relativt god. Ett fåtal förslag på förbättring av verksamheten 

framkom av enkäten och av dessa var flera sådana där AMM redan har ett pågående 

förbättringsarbete, eller på annat sätt är medvetna om problematiken. Det framkom även några 

enstaka förbättringsförslag som inte uppmärksamts tidigare, exempelvis önskemål om bättre 

möjlighet till återkoppling direkt ifrån utredande yrkeshygieniker. 

Vid eventuellt fortsatt användande av patientenkäten ser vi det som viktigt att man planerar för 

hur och i vilket forum man skall ta tillvara och förverkliga förbättringsförslag inkomna från 

patienter. För att på fler sätt förbättra möjligheterna till patientmedverkan framöver, har vi 

förslag på att man kompletterar den information som patienterna får inför sitt besök, med en mer 

utförlig beskrivning av vår verksamhet och vårt uppdrag. Det kan också finnas ett värde i att ta 

fram skriftlig patientinformation om de tillstånd som utreds på AMM. 
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Bakgrund 
 

Bakgrund 

Arbets- och Miljömedicin i Västra Götalandsregionen och Norra Halland har som vision att 

arbeta ”för ett hälsofrämjande arbetsliv och omgivningsmiljö” genom bland annat utredning av 

patienter och miljöer. Patientmottagning sker för närvarande uteslutande i Göteborg. Cirka 400 

patientutredningar utförs årligen. 

 

Vad är patientmedverkan? 

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet patientmedverkan (på engelska patient 

engagement). Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett ramverk för 

patientmedverkan, vars syfte är att skapa en helhetsbild över patientmedverkan och en struktur 

för att arbeta med området. Vi har i vårt fortsatta arbete valt att delvis jobba utifrån denna 

struktur. I detta ramverk definieras tre viktiga perspektiv utifrån begreppet. Dessa är: 

1. Utvecklar vården tillsammans 

2. Patienten är en part i beslutsprocessen, och 

3. Vården bidrar till egenvård. 

 

Syfte 

2014 gjordes intervjuledes en riskinventering av AMM:s verksamhet. Man kom fram till att 

AMM inte har någon ”strukturerad patientmedverkan”, vilket man befarar kan leda till en 

”missnöjd och mindre delaktig patient”. Som styrkor tog man upp att ” Medvetenhet om värdet 

och idéer finns.” ”Tex patientenkät” ”Använda basformuläret”. Som förbättringsområden tog 

man istället upp ”bjuda in en patient till något möte på avd.” ”patientintervjuer, fokusgrupp, 

utbildning etc.” ”Översyn av patientinformation”. Vi: Annika Paldanius och Karin Wilde, tog på 

oss att göra ett förbättringsarbete kring detta. 

 

Initial analys/förbättringsförslag 
Vi analyserade AMM:s verksamhet utifrån de tre perspektiven i SKL:s definition: 

1. Utvecklar vården tillsammans 

Till AMM kommer patienterna endast för utredning, som kan ta från någon vecka upp till flera 

månader. Det vanliga är att patienterna kommer på ett enda besök till mottagningen. Detta gör 

att naturliga tillfällen för feedback till vården, såsom återbesök och uppföljningar, i princip inte 

existerar. Då vi heller inte har några patienter som vi följer över lång tid finns ej heller några 

självklara förutsättningar för tex. ett brukarråd. Vi tycker ändå att det är av stor vikt att 

patienternas erfarenheter tas tillvara för att förbättra verksamheten, och anser att den mest 



Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 155 

Paldanius A, Wilde K (2016). Rapport patientmedverkan 

 

3 

 

naturliga tidpunkten för detta är vid avslutad utredning. Många patienter får redan då sin 

slutanteckning hemskickad till sig, och en tanke föddes om att samtidigt skicka med en blankett 

i ett frankerat kuvert, där patienten får dela med sig av förbättringsförslag. De inkomna 

förslagen skulle kunna tas tillvara till exempel genom att tas upp som en stående punkt på 

läkarmötet (remissgenomgången? i mottagningsgruppen?) för en naturlig implementering i 

verksamheten, som ständigt fortgår. 

2. Patienten är en part i beslutsprocessen 

En stor och viktig del av patientmedverkan handlar om att patienten ska vara med och ta aktiva 

beslut kring sin vård. Då AMM i första hand inte bedriver behandling, utan utredning, innebär 

detta att det är viktigt att patienten är aktiv i utredningsarbetet, och medverkar i beslut kring 

vilken omfattning och vilken riktning utredningen tar. Naturligtvis ska patienterna också vara så 

välinformerade efter slutförd utredning att de kan ta kloka beslut i sitt fortsatta (yrkes)liv. AMM 

är en högspecialiserad verksamhet, som många patienter inte känt till innan de remitterats till 

AMM. Det händer också, enligt vår egen erfarenhet relativt ofta, att patienter undrar varför de 

blivit remitterade hit, och inte vet alls vad de kan förvänta sig av oss, liksom att de har 

förväntningar som vi inte alls infriar. Det händer också att patienter uteblir för att de inte vet 

varför de skall till oss. För att patienterna ska ha en chans att kunna vara en part i 

beslutsprocessen behöver de information om vilken verksamhet som bedrivs vid AMM, före sitt 

besök här. Vi har därför som idé att en mer omfattande, men ändå lättillgänglig information om 

AMM skickas med kallelsen till varje patient. Vår förhoppning är att detta skulle kunna leda till 

bättre informerade patienter som är redo att medverka i sin utredning, och kanske delvis redan 

har påbörjat den; samt att de efter avslutad utredning fått svar på det de behöver för att fortsatt 

kunna ta kloka och informerade val i sitt (yrkes)liv.  

3. Vården bidrar till egenvård 

Många av de sjukdomar och skador som utreds vid AMM är sådana som i hög grad kan 

förbättras/sluta försämras med hjälp av egenvård. Detta handlar allt som oftast om att upphöra 

med en exponering, men kan också vara att börja använda skyddsutrustning mer konsekvent, 

rök- och snusstopp, bättre följsamhet till medicinering. För att våra patienter skall kunna göra 

informerade val i dessa frågor, och själva ta ställning till om det till exempel är värt att byta 

arbete, sluta snusa eller dylikt, behövs information om sjukdomen samt dess prognos. Denna 

ges idag muntligen på mottagningen, men mycket tyder på att vissa patienter har lättare att ta till 

sig information om de dessutom får den skriftligt. För att förbättra patienternas möjligheter till 

egenvård har vi därför som en idé att ta fram skriftlig lättillgänglig information om våra 

vanligaste diagnoser, till exempel vibrationsskador och yrkesastma, som patienterna skulle 

kunna få med sig hem efter sitt besök här. Denna information skulle kunna beröra orsaker, 

symtom, och behandling, med speciellt fokus på egenvård. 
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Avgränsning 
Vi beslöt oss för att avgränsa arbetet genom att fokusera på ett av perspektiven: utvecklar 

vården tillsammans, och att som ett ”pilotprojekt” skicka ut en blankett, där patienterna får dela 

med sig av förbättringsförslag till vår verksamhet. Från verksamhetschefen inkom även 

önskemål om att ha med kryssfrågor, som uppföljning på en tidigare patientenkät som gjorts (C. 

Modigh, 2013) varför detta lades till. 

 

Material och metoder 
 

Enkäter med bifogade svarskuvert skickades ut till patienter vars utredningar avslutats mellan 1 

november 2015 och 12 april 2016. Ett första utskick gjordes första veckan i februari 2016 till 

alla patienter med utredning avslutad mellan november och januari. Ett andra utskick gjordes i 

mitten av april 2016 till alla patienter med utredning avslutad mellan 1 februari och 12 april. 

Totalt gick enkäten ut till 104 personer. 7 personer fick därefter av olika anledningar räknas 

bort, bland annat på grund av utlandsflytt, dödsfall och ännu ej fullständigt avslutad utredning. 

Av kvarvarande 97 personer svarade 26 stycken (27 %). En påminnelse skickades ut till 

samtliga 97 patienter under första halvan av juni 2016. I brevet ombads man att inte svara på 

enkäten om man svarat tidigare. Efter påminnelse kom ytterligare 22 svar in. Svar från en 

person, som uppgav att han redan skickat in enkäten, plockades bort. Totalt besvarade 47 av 97 

tillfrågade patienter (med möjlighet att medverka) enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 48 %.  

Enkäterna var anonyma, men patienterna hade möjlighet att uppge sin ålder och sitt kön. Alla 

svarande utom två gjorde detta. Av 97 enkäter skickades 33 till kvinnor och 64 till män. Av de 

45 personer som uppgav sitt kön i enkätsvaret var 21 kvinnor och 24 män. Bland dessa hade 

kvinnorna således en klart högre svarsfrekvens ( 64% ) än männen ( 38% ). 

Åldersspridningen hos de patienter som kunde besvara enkäten var mellan 19 och 66 år. De 45 

personer som uppgav sin ålder i enkätsvaret var mellan 27 och 64 år gamla. 36 % av enkäterna, 

35 stycken, gick till personer som var 40 år eller yngre, men endast 8 av de svarande som 

uppgav sin ålder tillhörde denna ålderskategori. Detta innebär en svarsfrekvens på 23% hos 

patienter mellan 19 och 40 år (förutsatt att de två personer som ej uppgivit sin ålder inte tillhör 

denna kategori). 

Enkäten innehöll två påståenden om erhållen information inför besöket och under utredningens 

gång, och ett påstående om delaktighet i utredning och fattade beslut (se bilaga 1, påstående 1-

3). Patienterna fick ta ställning till hur väl detta stämde in på deras personliga upplevelse. De 

fick kryssa i svarsalternativ: stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, 

stämmer dåligt eller vet ej. Det fanns också möjlighet att lämna egna kommentarer på de två 

förstnämnda påståendena. Efter påståendet om "möjlighet till delaktighet i utredning och de 

beslut som fattades" följde två frågor om hur patienten kunde ha blivit mer delaktig och på 

vilket sätt hen hade velat vara delaktig. Dessa frågor kunde endast besvaras i fritext. Enkäten 
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innehöll även ett önskemål om att den svarande fritt skulle skriva ner eventuella förslag på hur 

verksamheten kan bli bättre för våra patienter (se bilaga 1, sid 2). 

Samtidigt som detta förbättringsprojekt pågick genomfördes ett projekt för att utvärdera hur 

patienterna fick information om utredningens resultat, och om de upplevde informationen som 

tillräcklig. För att slippa skicka ut dubbla enkäter - med risk för låga svarsfrekvenser - innehöll 

enkäten även två påståenden kring detta (se bilaga 1, påstående 4-5). Svaren på denna del 

kommer ej att kommenteras i denna rapport, utan redovisas separat. 
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Resultat 
 

Nedan redovisas hur patienterna svarat på enkätens kryssfrågor 

”Jag fick tillräckligt med information inför besöket” 

Stämmer mkt bra: 32 st, 68% 

Stämmer ganska bra: 13 st, 28% 

Stämmer ganska dåligt: 2 st, 4%  

Stämmer dåligt: 0 

Vet ej: 0 

Kommentarer i fritext: ”Mycket bra kunskap samt personlig hjälp” (man 27 år). ”Trodde att jag 

bara skulle ha med läkare att göra” (kvinna 49 år). ”Bra läkare” (man 62 år). 

 

”Jag fick tillräckligt med information under utredningens gång” 

Stämmer mkt bra: 28 st, 60% 

Stämmer ganska bra: 13 st, 28% 

Stämmer ganska dåligt: 1 st, 2% 

Stämmer dåligt: 3 st, 6% 

Vet ej: 0  

Kommentarer i fritext: Två personer (4%) har inte kryssat i något alternativ,  en av dessa 

(kvinna 58 år) har skrivit i fritextfältet ”Mkt bra besök på AMM” men vidare att har hon inte 

hört ifrån sin chef och har placerats långt ifrån sina kollegor. ”Man märker att de kan det de 

gör” (man 27 år). ”Återkopplingen var mkt dålig, jag fick ringa läkare och hygieniker som ej 

ringde upp” (kvinna 54 år). ”Han (läkaren) ringde flera gånger” (man 62 år). ”Jag kände mig 

hörd och togs på allvar” (kvinna 35 år). 
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”Jag fick möjlighet att vara delaktig i min utredning och de beslut som fattades” 

Stämmer mkt bra: 22 st, 47% 

Stämmer ganska bra: 18 st, 38%  

Stämmer ganska dåligt: 4 st, 9%   

Stämmer dåligt: 2 st, 4% 

Vet ej: 0 

En person (2%) har inte kryssat i något alternativ men skriver i fritextfältet att hon upplever sig 

missnöjd med och ej fått vara tillräckligt delaktig i sin omplacering, d.v.s. beslut som fattats 

utanför AMM (kvinna 58 år).  

 

Inkomna kommentarer på frågorna ”Hur kunde du ha blivit mer delaktig?”, och ”På vilket sätt 

hade du velat vara delaktig”:  

”Jag blev delaktig tillräckligt mycket, så jag är helnöjd” (man 27 år) En person (kvinna 49 år) 

”skulle vilja vara informerad om utredningen under tiden man haft yrkeshygieniker inblandad” 

och skulle velat få info direkt från denna, för att få veta hur yrkeshygieniker kommit fram till sin 

slutsats. En person (kvinna 40 år) kommenterade att hon velat bli mer lyssnad på, då hon ”har 

stor erfarenhet av sina symtom och vad som utlöser dem”. Hon skriver också att ”läkaren var 

okunnig”. En person (kvinna 54 år) kommenterar att hon vid besöket på AMM fått intrycket av 

att man skulle gå till botten med hennes problem men uttrycker besvikelse över att hembesök, 

vilket det talats om, inte gjordes och att man inte undersökte det som hon själv misstänkte som 

orsaker till sina problem. Ytterligare en person (man 62 år) beskriver i positiva ordalag att han 

även har varit delaktig som försöksperson i forskningsstudie med två besök på AMM. 

 

Generella förbättringsförslag 

Av de 47 som svarade på vår enkät, valde 16 patienter att fylla i fritextområdet med 

förbättringsförslag av vår verksamhet. 

6 av dessa respondenter har uttryckt att allt fungerat bra i kontakten med AMM, att de är nöjda 

med såväl bemötande som bedömning, och inte har några förbättringsförslag. En 55-årig man 

skriver till exempel att han är ”enbart positiv till ett mycket proffsigt bemötande och 

behandling, undersökningar mm.”  Även flera av respondenterna som även har 

förbättringsförslag uttrycker stor nöjdhet med delar av utredningen. En 58-årig kvinna skriver 

att ”läkarbesöket var bra, kändes som hon förstod mig och jag kände mig som en människa 

igen”. ”Bemötandet på plats var bra (mycket bra)” skriver en 64-årig kvinna. ”Samtal med 

läkare har jag upplevt som väldigt bra och givande” skriver en 49-årig kvinna. 
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6 av respondenterna uttrycker missnöje eller frustration med antingen utredningen vid AMM 

och/eller livssituationen i övrigt. Samma 58-åriga kvinna som ovan skriver till exempel att: 

”Min chef hör inte av sig för att höra ang. mina arbetsuppgifter eller hur jag mår”. Samma 64-

åriga kvinna som ovan uttrycker missnöje både med att utredningen tog tid, och att hon sedan 

inte fick sin sjukdom klassad som arbetsskada. En 51-årig man hade velat ha mer prover tagna 

på sig själv. En annan 51-årig man beskriver att telefonnumret i journalen är fel, liksom namnet 

på det fordon han kör på arbetet. Han skriver också att han efter vår utredning inte hört något 

mer från sin arbetsgivare. En 54-årig kvinna beskriver besöket på AMM som ”meningslöst”. En 

40-årig kvinnlig respondent skriver att hon är 100% säker på att hon har MCS, och att hon i 

övrigt är helt frisk. Därefter beskriver hon att detta har begränsat hennes och familjens liv, och 

uttrycker frustration över att AMM inte kunnat hjälpa till. 

8 av respondenterna har lämnat någon form av förslag på hur de upplever att verksamheten 

skulle kunna bli bättre. Följande förslag har presenterats: 

*Att det vore bra med ett uppföljande besök. 

*Att AMM börjar arbeta efter samma modell som det rehabiliteringscenter som finns (för MCS-

sjuka?) i Kanada. 

*Att AMM tar fram en handlingsplan för alla patienter, även för de som har ett funktionshinder 

som inte syns. 

*Att AMM lyssnar på patienten och tar in den info som patienten själv tagit reda på. 

*Att AMM tar kontakt med arbetsgivaren och ansvarig fackförening för att få en bättre bild av 

hur situationen på arbetet såg ut. 

*Att yrkeshygienikerns bedömningsmetod är transparent för patienten, och att patienten får ett 

samtal med yrkeshygienikern efter att denna pratat med arbetsgivaren. 

*Att AMM gör sina utredningar lite snabbare. 

*Att patienter (med vibrationsskada?) får komma varje år på kontroll. 

*Att AMM hade samarbetat med kommunens miljöförvaltning, eftersom att AMM inte kan 

beordra någon att renovera sitt golv eller skaffa bättre ventilation, och att det är en ”tuff fight” 

att ta som ensam timanställd.  

*Att AMM hade återkopplat sin utredning till Miljö & Hälsa, så att de blir mer uppmärksamma 

under sina kontrollbesök. 

*Att fler fick möjlighet till en sådan här utredning. 

. 
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Diskussion 
 

Den totala svarsfrekvensen på enkäten uppgick till närmare 50%.  Kraftig variation sågs dock, 

dels mellan könen – med underrepresentation av män – och dels mellan olika ålderskategorier - 

med underrepresentation av yngre patienter. Man vet sedan tidigare att skillnader i 

svarsfrekvens vid  enkätundersökningar ofta uppvisar detta mönster. Snedfördelningen i 

svarsfrekvens mellan ovanstående grupper kan tolkas som att detta sätt att utvärdera patienters 

upplevelse av vården, och den möjlighet till medverkan i förbättringsprocessen som det innebär 

för patienten, generellt lämpar sig bäst för att nå fram till kvinnor och äldre personer. Man bör 

alltså vid tolkning av resultaten vara medveten om att vissa patientkategoriers åsikter 

framkommer i klart mindre utsträckning än andras. 

Den stora majoriteten av respondenterna tyckte att de fick tillräckligt med information både 

inför besöket och under utredningens gång. Detta resultat är i linje med, eller något mer positivt, 

än det från den patientenkät som skickades ut vid AMM Göteborg 2011. Sedan dess har 

informationen i kallelsen kompletterats med en karta med vägbeskrivning till mottagningen, 

någonting som framkom som förbättringsförslag i patientenkäten 2011.  

Liksom då fanns det även nu, av kommentarerna att döma, viss samstämmighet mellan missnöje 

med bedömningen / resultatet av utredningen och upplevelse av otillräcklig information under 

utredningens gång. Detta kan tyda på att patienter som upplever att besöket på AMM inte varit 

till hjälp för dem rapporterar mer missnöje med informationen, men det kan också vara så att de 

som fått otillräcklig information generellt upplever större missnöje med vår handläggning och 

bedömning. I fritextkommentarerna framkom att en patient hade velat känna till att hen skulle 

träffa yrkeshygieniker, utöver läkarbesöket, och även hade önskat återkoppling direkt från 

yrkeshygienikern när dennes utredning var klar. Detta skulle kunna indikera att det finns ett 

värde i att yrkeshygieniker återkopplar inte bara till läkaren, utan även direkt till patienten. 

Den absoluta majoriteten av patienterna upplever att de fått vara delaktiga i sin utredning och de 

beslut som fattades, men 13% upplever ej att detta stämmer för dem. Dock har dessa 

respondenter i mycket liten utsträckning lämnat förslag på hur de skulle kunna bli mer 

delaktiga, eller kommenterat hur de hade önskat delta mer aktivt. Detta skulle kunna tolkas som 

att man inte har önskemål om delta mer aktivt i sin utredning, men skulle självklart också kunna 

vara ett uttryck för att man velat vara mer aktiv, men inte vet hur. 

Få patienter, endast 8 st av de 97 som fick enkäten, lämnade generella förbättringsförslag. Av 

dessa förslag var flera sådana där AMM redan har ett pågående förbättringsarbete, eller på annat 

sätt är medvetna om problematiken. En patient önskar sig till exempel ett uppföljande besök, 

och formen för återkoppling av utredningen till patienterna utreds för närvarande i ett annat 

pågående förbättringsarbete av Dr. Gunilla Wastensson. Det finns också på kliniken en 

medvetenhet kring att patienter med särskild miljökänslighet inte alltid känner sig tillfreds med 

utredningen vid AMM, och en pågående diskussion kring hur detta skall hanteras. En patient 

önskar sig att AMM gör sina utredningar snabbare, och även här finns på kliniken ett pågående 

förbättringsarbete som utförs av Dr. Annika Hovgard. En patient önskar att vi hade tagit kontakt 

med fackföreningen och arbetsgivare för att få en bättre bild av situationen på arbetet. Detta är 
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något som ofta görs inom ramen för utredningen, och det är svårt att veta varför det ej gjorts i 

detta fall. 

Slutsatser 
 

I vårt pilotprojekt, som fokuserades på perspektivet ”patient och vårdgivare utvecklar vården 

tillsammans”, var det endast en liten del av patienterna som hade förslag till förbättringar av vår 

verksamhet, och som använde sig av möjligheten att uttrycka dessa. Flera av de 

förbättringsförslag och synpunkter som kom in är sådant som redan diskuteras eller arbetas 

med. Vid presentationen av enkätens resultat i läkargruppen framkommer det att man ändå ser 

det som värdefullt att i alla fall i perioder använda sig av denna typ av enkät, för att se om 

synpunkterna förändras över tid. Vid eventuellt fortsatt användande av patientenkäten ser vi det 

som viktigt att man planerar för hur och i vilket forum man skall ta tillvara och förverkliga 

förbättringsförslag inkomna från patienter. 

Den stora majoriteten av patienterna upplevde den information de fått i samband med 

utredningen som tillräcklig eller till största delen tillräcklig, och sin möjlighet till delaktighet i 

utredningsprocessen som god eller relativt god. Det framgick dock redan i Modighs rapport från 

2011 att bättre information till patienterna om vad de kan förvänta sig av vår utredning, var 

något att jobba vidare med. Vi bedömer att det kan vara ett viktigt inslag för att göra patienten 

till en part i beslutsprocessen, och vid presentation i läkargruppen framkommer även önskemål 

kring detta. Vi tog tidigt i processen fram ett utkast till information (bilaga 2) som kan gå ut 

med remissbekräftelse eller kallelse. 

För att fortsatt jobba med patientmedverkansperspektivet ”vården bidrar till egenvård” har vi 

också som förslag, i linje med den initiala analysen, att ett skriftligt informationsmaterial tas 

fram för vissa patientgrupper. 
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i 

Bilagor 
 

Bilaga 1 

Till dig som varit patient på Arbets- och miljömedicin (AMM), Göteborg 

Hej! Du har nyligen blivit utredd hos oss på Arbets- och miljömedicin. Vi träffar vanligtvis bara  

våra patienter en gång, vilket gör det svårt för oss att få återkoppling på din upplevelse av vårt arbete.  

Som en del i klinikens arbete med patientmedverkan vill vi därför gärna ta del av dina (anonyma)  

svar på nedanstående frågor: 

 

Under din utredning på AMM, hur väl stämmer dessa påståenden? Kryssa i det alternativ som  

stämmer bäst. 

1. Jag fick tillräckligt med information inför besöket. 

Stämmer mycket bra   Stämmer ganska bra   Stämmer ganska dåligt   Stämmer dåligt   Vet ej  

Kommentar: ............................................................................................................................. .................................................. 

 

2. Jag fick tillräcklig information under utredningens gång. 

Stämmer mycket bra   Stämmer ganska bra   Stämmer ganska dåligt   Stämmer dåligt   Vet ej  

Kommentar: ................................................................................................................................................................... ............ 

3. Jag fick möjlighet att vara delaktig i min utredning och de beslut som fattades. 

Stämmer mycket bra   Stämmer ganska bra   Stämmer ganska dåligt   Stämmer dåligt   Vet ej  

Hur kunde du ha blivit mer delaktig? På vilket sätt hade du velat vara delaktig? 

............................................................................................................................. ............................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................................... 

............................................................................................................................................................... ............................................. 

4. Jag fick tillräcklig information om resultatet av utredningen när den var klar. 

Stämmer mycket bra   Stämmer ganska bra   Stämmer ganska dåligt   Stämmer dåligt   Vet ej  

Kommentar: ……………………………………………………………………………………………….................................. 

 

5. Jag fick information om resultatet av utredningen när den var klar på följande sätt: 

Brev   Telefonsamtal   Personligt besök   Annat sätt   (Flera alternativ kan anges) 

Kommentar: ……………………………………………………………………………………………….................................. 

Var god vänd! 



 

ii 

Till dig som varit patient på Arbets- och miljömedicin (AMM), Göteborg 

Vi skulle också gärna vilja ha förslag på hur verksamheten kan bli bättre för våra patienter och  

uppskattar om du vill skriva ner dina tankar kring detta nedan: 

............................................................................................................................. ............................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................................... 

........................................................................................................................................................................ .................................... 

............................................................................................. ................................................................................................. .............. 

............................................................................................................................. ............................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................................... 

.................................................................................................................................................................. .......................................... 

....................................................................................... ...................................................................................................... ............... 

............................................................................................................................. ............................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................................... 

............................................................................................................................................................ ................................................ 

................................................................................. ......................................................................................................... .................. 

............................................................................................................................. ............................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................................... 

 

Du är anonym, men får gärna uppge din ålder ............................ och ditt kön ............................ 

Svaren skickas till Arbets- och miljömedicin i medföljande kuvert utan kostnad. 

 

Tack för att du är med och utvecklar vården tillsammans med oss! 

 

Mats Hagberg 

Professor, överläkareSektionschef 

Arbets- och miljömedicin i Göteborg 
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Bilaga 2 

 

Information som kan skickas med kallelse/remissbekräftelse 

 

Välkommen till AMM (Arbets- och Miljömedicin). Vi på AMM utreder om dina symtom har samband med ditt 

arbete och din övriga omgivning, kan ge rekommendationer kring ditt fortsatta arbetsliv, bedöma din tjänstbarhet i 

ditt yrke, och även utfärda bedömningar som du kan använda dig av vid arbetsskadeanmälan, när du ansöker om 

livränta eller ersättning från AFA osv. På AMM ger vi dock vanligtvis ingen behandling. Vi utfärdar normalt sett 

inga sjukintyg och skriver sällan ut mediciner. Till oss kommer man vanligtvis endast på ett besök. Därför är det 

viktigt att du har en annan stadig läkarkontakt som kan följa upp dina besvär, till exempel vårdcentralsläkare eller 

företagsläkare. 

Som ett led i att göra vården bättre och säkrare, arbetar vi med patientmedverkan. Detta kan du själv göra före ditt 

besök, för att vår utredning ska bli så bra, och gå så snabbt som möjligt: 

*Tänk igenom vad du själv önskar få ut från ditt besök hos oss. Skriv gärna ned vad det är du vill ha hjälp med, 

eller svar på. 

*Har du anmält dina besvär som arbetsskada? Ta gärna kontakt med ditt fackförbund för att få reda på vad du har 

rätt att ansöka om i form av ersättningar osv. Du kan också prata med arbetsplatsens skyddsombud. 

* Har du rätt till företagshälsovård? I så fall vill vi gärna att du träffat dem före ditt besök hos oss. Extra bra är det 

om de även varit ute och tittat på/undersökt din arbetsplats. 

*Har du besvär i ditt nuvarande arbete? Finns möjlighet för dig att slippa de moment som ger dig besvär? Kan du 

bli omplacerad eller få ändrade arbetsuppgifter? Prata gärna med såväl din arbetsgivare som med din företagshälsa 

angående detta. 

*Fyll i de frågeformulär du fått från oss så noga du bara kan. Tänk noga igenom hur dina besvär utvecklats. 

*Om du arbetat med kemiska ämnen: ta med säkerhetsdatablad för samtliga dessa. 

*Om du arbetat med vibrerande verktyg: Var noga med att fylla i exakt vilka verktyg du arbetat med, vilket märke 

och vilken modell. Detta gäller även verktyg som du arbetat med tidigare – var så noggrann i dina efterforskningar 

det bara går. Tänk igenom/försök uppskatta hur många minuter du arbetat med varje verktyg en vanlig dag – och 

om det är olika mycket olika dagar, försök tänka ut ett snitt. 

*Använder du någon form av skyddsutrustning på ditt arbete? Se till att du har all info kring denna med dig när du 

kommer till oss. 

 


