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Abstrakt 
 

Bakgrund: När en patient har vårdats på sjukhus och fått ett förändrat vårdbehov 

sammankallar ansvarig sjuksköterska berörda parter till en samordnad vårdplanering, 

SVP. Utgångspunkten är att övergången mellan olika vårdgivare ska kunna ske smidigt 

och säkert. I landstinget i Kalmar län använder man sig i vissa fall av SVP via 

videokonferens.  

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

samordnad vårdplanering via videokonferens. 

Metod: Metoden var en intervjustudie med kvalitativ ansats. Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med tio sjuksköterskor. Intervjuerna analyserades genom 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visade att SVP via videokonferens var ett arbetssätt som sparade 

restid och gjorde det möjligt för sjuksköterskorna i  kommunal hemsjukvård att delta i 

fler vårdplaneringar. Samtliga sjuksköterskor ansåg att mer komplexa fall, d. v. s. svårt 

sjuka eller palliativa patienter lämpade sig bäst att vårdplanera genom att alla deltagare 

samlades på vårdavdelningen av respekt för patientens utsatta situation. 

Sjuksköterskorna var också eniga om att det var av yttersta vikt att vara noggrann i sin 

bedömning när man valde vilka patienter som kunde medverka i en SVP via 

videokonferens.   

Slutsats: Studien visade på ett behov av fungerande dialog mellan olika vårdgivare för 

att säkerställa god och säker vård i övergången mellan olika huvudmän. Möjligheten att 

genomföra SVP via videokonferens ökade tillgängligheten för de professioner som var 

och skulle bli inblandade i vården av den enskilde patienten. Samtidigt krävdes tydliga 

kriterier för vilka patienter som var lämpliga för SVP via videokonferens. 

 

Nyckelord 
 

Kommunikation, Samordnad vårdplanering, Videokonferens, Utskrivningsklar 

 

Tack 
 

Vi vill tacka berörda chefer som gett oss tillstånd att genomföra studien och alla vänliga 

informanter som frikostigt delat med sig av sina erfarenheter. Ett stort tack till vår 

handledare lektor Birgitta Wallerstedt för kloka synpunkter och påpekanden samt till 

våra chefer och arbetskamrater som gjort det möjligt för oss att genomföra våra studier. 

Avslutningsvis vill vi tacka våra barn och våra äkta män, för att de fortfarande är just 

våra äkta män. Tack! 
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1 Bakgrund 
 

Kommunikation och informationsöverföring är områden som Socialstyrelsen anser som 

riskområden i vården. Det kan dels handla om brister i kommunikationen mellan patient 

och personal, dels om brister i informationsöverföringen mellan olika professioner i 

vårdprocessen. Patienter kan ha kontakter med olika vårdgivare och för att få en 

fungerande vårdprocess krävs en fungerande kommunikation dem emellan 

(Socialstyrelsen, 2013). En av sjuksköterskans huvuduppgifter är att samordna insatser i 

omvårdnaden runt patienten bl. a. genom samordnad vårdplanering, SVP. Våra 

erfarenheter från hälso- och sjukvården är att en stor andel patienter omväxlande vårdas 

i slutenvården och av kommunal hemsjukvård i sitt boende. Detta pendlande mellan 

olika vårdgivare ställer krav på kommunikation och informationsöverföring.  

När Landstinget i Kalmar län införde möjligheten att genomföra SVP via 

videokonferens väcktes en rad frågor kring hur de äldre patienterna skulle klara av att 

medverka med tanke på nedsatt syn, hörsel och kognitiv förmåga. Detta väckte vårt 

intresse för att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av SVP via videokonferens. 

 

1.1 Kommunikation 

 

Ordet kommunikation härstammar från latinet och kan översättas med bl.a. ömsesidigt 

utbyte, göra gemensamt och låta få del av (Nationalencyklopedin, 2013). Det kan även 

betyda överföring av information (Svenska Akademiens Ordlista, 2013). Dimbleby och 

Burton (1999) beskriver att kommunikation är en inlärd förmåga och kan förklaras som 

en process för att överföra information från en punkt till en annan. Kommunikation kan 

delas in i olika kategorier, och den som sker mellan människor kallas interpersonell 

kommunikation. En tanke eller ett budskap kan formuleras exempelvis i form av ett 

verbalt budskap från en person, sändaren. Budskapet tas emot av en annan person, 

mottagaren, som gör en tolkning av den information som erhållits. Därefter kan 

sändaren erhålla återkoppling från mottagaren. Kommunikation som ges eller tas emot 

måste passera genom våra sinnen, främst syn och hörsel. I och med detta skapas 

relationer mellan två olika personer eller mellan olika grupper. Kommunikation kan 

betraktas som en aktivitet då något görs, skapas och arbetas med. Dimbleby och Burton 

beskriver vidare en rad syften med och behov av kommunikation. Det handlar om att 

kommunikation är något som sker för att människan ska överleva, för att tillgodose 

grundläggande behov. Kommunikation krävs också för att kunna skapa och upprätthålla 
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relationer till andra. Att övertala någon till en viss handling eller uppfattning och att 

utöva makt är andra faktorer där kommunikation i någon form krävs. Kommunikation 

sker för att kunna ge och ta emot information då det finns behov av att ta reda på fakta 

om andra människor, händelser eller platser. 

Att kommunicera innebär även en delaktighet då andra delar med sig av information, 

tankar, känslor och upplevelser. Kommunikation kan också vara ickeverbal via 

kroppsspråk, genom gester, mimik, kroppshållning, närhet och beröring. Paraspråk 

innebär exempelvis att en vissling eller hummanden förstärker det som sagts. Även 

klädsel, frisyr och smycken kan ge uttryck för en viss personlighet, roll, arbete och 

status. En förutsättning för att kunna kommunicera är, utöver det som hittills nämnts, att 

lyssna. Genom att lyssna kan vi uppfatta och förstå andra människors behov. Detta 

kräver att uppmärksamheten riktas mot motparten i dialogen (ibid).  

 

Olsen och Wagner (2000) beskrev att en välfungerande kommunikation mellan patient 

och vårdpersonal var grundläggande för en framgångsrik vårdplanering. Det resulterade 

i vinster för såväl patient, närstående samt vårdpersonal i form av minskad stress och 

ångest när processen kunde samordnas smidigt och effektivt. 

 
1.1.1 Informationsöverföring och patientsäkerhet 

 

Enligt Sveriges  kommuner och landsting, SKL (2011) är brister i kommunikationen en 

av de vanligaste orsakerna till avvikelserapporter i vården. SKL beskrev att en orsak till 

att brister i kommunikationen mellan olika personalkategorier, enheter och 

verksamheter uppstod kunde vara att information prioriterades olika. Detta kunde bero 

på att uppgifter som sändaren ansåg var viktiga uppfattade inte mottagaren som lika 

angelägna. Socialstyrelsen (2013) beskriver att individuella skillnader i sättet att 

uttrycka sig också kan leda till brister i informationsöverföringen; språkbruk, 

språkkunskaper och hur begrepp används. Bristande rutiner och dåliga verktyg för 

informationsöverföring kunde leda till att information förvanskades eller missades vid 

överflyttning mellan olika vårdgivare. För att underlätta en säker 

informationsöverföring föreslog Socialstyrelsen att det skulle finnas en standard för hur 

patientinformation skulle förmedlas mellan olika personalkategorier, vårdenheter och 

verksamheter. Syftet var att förbättra patientsäkerheten och undvika vårdskador.   
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Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) definierar patientsäkerhet som skydd mot 

vårdskada. Med vårdskada menas lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom 

som patienten drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Ett av syftena med 

lagen var att minska antalet vårdskador genom att förhindra systemfel eller misstag från 

personalens sida. SKL lyfter också fram patientens delaktighet i vården för att öka 

patientsäkerheten och  uppmanar patienterna att delta aktivt i beslut och till att ställa 

frågor rörande medicinering och vård för att minska risken för missförstånd och 

vårdskador (SKL, 2011). 

 

1.2 Lagstiftning 
 

Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1990:1404) 

kom till som en del av Ädelreformen då kommunerna övertog ansvaret för viss vård och 

omsorg. Syftet med lagen var att komma tillrätta med problemet med patienter som 

fanns kvar inom akutsjukvården trots att de inte längre var i behov av sjukhusets vård.  

En förändring av tidigare nämnd lag kom 2003 där begreppet utskrivningsklar  

användes när den behandlande läkaren bedömde att patienten inte längre var i behov av 

vård inom den slutna hälso- och sjukvården (SFS 2003:193). 

Utgångspunkten var att övergången mellan olika vårdgivare och huvudmän skulle ske 

smidigt och säkert. Planeringen inför utskrivningen styrs av Socialstyrelsens föreskrifter 

om samverkan vid in- och utskrivning i slutenvård (SOSFS 2005:27). Enligt 

föreskriften ska landstingen och kommunerna i samråd utarbeta rutiner för 

vårdplanering inför utskrivning och för överföring av information mellan 

huvudmännen. I vårdplaneringen ska personal från berörda enheter delta som har den 

kompetens som behövs för att tillgodose patientens behov av insatser efter 

utskrivningen.  

 

1.3 Elektronisk kommunikation via Cosmic Link 

 

Landstinget i Kalmar län använder sig av det databaserade journalsystemet Cosmic.  

År 2011 infördes modulen Link som är ett elektroniskt kommunikationsverktyg mellan 

landstingets slutenvård, primärvård och kommunal hemsjukvård och socialtjänst. I 

lagtexten om kommunernas betalningsansvar anges att när en patient är inskriven inom 

den slutna hälso- och sjukvården och bedöms ha ett behov av fortsatta eller ökade 
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insatser i kommunens socialtjänst eller hälso-och sjukvård ska detta meddelas till 

kommunen via ett inskrivningsmeddelande (SFS 2003:193). 

Med hjälp av Cosmic Link skickar sjuksköterskan i slutenvården 

inskrivningsmeddelande, kallar till samordnad vårdplanering (SVP), dokumenterar i 

samordnad vårdplan samt skickar utskrivningsmeddelande. Representanter från 

primärvård, kommunal hemsjukvård och socialtjänst lämnar information och besvarar 

frågor i samma system (Landstinget i Kalmar län, 2012). 

 
1.4 Samordnad vårdplanering 
 

När en patient har vårdats på sjukhus och fått ett förändrat vårdbehov är det 

sjuksköterskan på vårdavdelningen som på läkares ordination kallar berörda parter till 

SVP. Förutom patienten, dennes anhöriga och biståndshandläggare kan det bli aktuellt 

att kalla personal som har varit involverade i rehabiliteringen på vårdavdelningen, samt 

personer som kommer att vara ansvariga för insatser efter utskrivningen. 

Sjuksköterskan är sammankallande och ordförande under mötet, där alla ges möjlighet 

att ge och ta emot information om den aktuella situationen och vårdbehovet. Mötet 

utmynnar i en plan för fortsatta insatser efter utskrivning till hemmet eller särskilt 

boende (Landstinget i Kalmar län, 2010). 

SVP kan ske genom att alla deltagare samlas på vårdavdelningen vilket i studien   

benämns ”på plats”. Det kan även ske via videokonferens. 

 

1.5 Genomförda projekt om vårdplanering via videokonferens 
 

År 1999 initierades ett projekt i samarbete mellan Vännäs kommun och Västerbottens 

läns landsting, där man undersökte möjligheten att använda sig av videokonferensteknik 

vid samordnad vårdplanering (Helgesson, Johansson, Walther-Stenmark, Eriksson, 

Strömgren & Karlsson, 2005).  Resultatet visade att tidsåtgången per vårdplanering 

minskade från i genomsnitt 60 till 45 minuter jämfört med vårdplanering på plats.  

Fler professioner kunde delta samtidigt, och restiden för deltagarna minskade. 

  

Med inspiration från ovanstående startade ett pilotprojekt under 2007 i samverkan 

mellan Landstinget i Kalmar län och Hultsfreds kommun. I projektet deltog 

tvärprofessionella team från Västerviks sjukhus och Hultsfreds kommun där 

videokonferensteknik vid vårdplanering mellan slutenvård, primärvård och kommunal 

hemsjukvård och socialtjänst provades. Syftet var att testa om det kunde fungera som ett 
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komplement till SVP på plats och öka patientsäkerheten genom att flera parter hade 

möjlighet att delta. Särskilda riktlinjer togs fram för att underlätta bedömningen av vilka 

patienter som var lämpliga att delta i projektet. Femton vårdplaneringar genomfördes 

och resultatet visade bl. a. att kommunikationen och informationen till patienten blev 

tydligare samt att tid och resekostnader sparades in. Samtliga tillfrågade patienter hade 

enbart positiva upplevelser av videokonferensen liksom personal från kommun och 

landsting enligt Bragsjö (2008). 

Detta ledde till att modellen med vårdplanering via videokonferens användes i 

samverkan mellan Hultsfreds kommun och tre vårdavdelningar på Västerviks sjukhus. 

Under våren 2010 startade ett nytt projekt för att bredda införandet av vårdplanering via 

videokonferens i hela länet. Utvärdering av projektet genomfördes i januari 2012, då 

hade länets tre sjukhus och sex kommuner infört modellen. I utvärderingen 

konstaterades att videokonferenser underlättar så att fler vård-och omsorgsgivare kan 

närvara vid samma tillfälle. Tjugo patienter tillfrågades direkt efter genomförd 

vårdplanering och lämnade ”genomgående positiva svar” enligt Östberg (2012). 

 

1.6 Omvårdnadsteori 
 

Den amerikanska omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (1971) fokuserade sin 

omvårdnadsteori på mellanmänskliga dimensioner och då främst på interaktionen 

mellan patient och sjuksköterska. Hon menade att sjuksköterskans viktigaste redskap 

var kommunikation. Travelbee såg kommunikation som en målinriktad, medveten och 

noggrant planerad process som gjorde det möjligt för sjuksköterskan att etablera kontakt 

med den sjuka individen och därmed uppnå målet med omvårdnaden. Kommunikation 

var något som pågick kontinuerligt när två människor möttes, såväl verbalt som icke 

verbalt. Sjuksköterskans syfte med kommunikationen borde vara att lära känna 

patienten, utforska och tillgodose hans eller hennes behov. Detta var en komplicerad 

process och exempel på faktorer som kunde störa den var bristande förmåga att se 

patienten som individ eller att undgå att uppfatta olika nivåer av mening i 

kommunikationen. Travelbee beskrev två generella metoder i omvårdnaden. Den ena 

var terapeutisk användning av sig själv, interaktion och kommunikation för att upprätta 

en mellanmänsklig relation. Att medvetet använda sig av sig själv som redskap krävde 

självinsikt, engagemang och förståelse av dynamiken i människors handlingar samt 

förmåga att tolka egna och andras handlingar och ingripa på ett effektivt sätt. Den andra 
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metoden var att identifiera omvårdnadsbehov och planera åtgärder som kunde tillgodose 

dessa (ibid.). 

 

1.6.1 Värdegrund för omvårdnad 

 

Svensk sjuksköterskeförening, SSF (2010) publicerade ett dokument angående centrala 

värden för omvårdnad. Utifrån en humanistisk människosyn presenterades ett antal 

begrepp och värden som var grundläggande i omvårdnadsarbetet och borde genomsyra 

den dagliga verksamheten. Utgångspunkten var att människan ses som aktiv och 

skapande, en del av ett sammanhang. Hon är fri att göra val och ta ansvar för dem. Varje 

människa är unik och ska bemötas individuellt efter sina förutsättningar.  Ett av 

omvårdnadens mål är att balansera maktförhållandet i omvårdnadsrelationen så att 

patient och närstående känner trygghet, delaktighet och upplever respekt. Respekt är ett 

av de centrala begreppen i dokumentet; respekt för människans sårbarhet i utsatta 

situationer, respekt för hennes värdighet och integritet. Integriteten upphör inte för att 

man inte själv förmår att hävda den. När en person behöver vård och blir patient hamnar 

hon i en beroendeställning gentemot vårdarna. Då är det betydelsefullt att hon får 

behålla sin integritet och autonomi, d. v. s rätten och friheten att välja själv och ha 

kontroll över situationen, att få information och delta i beslut gällande den egna 

livssituationen. Om förmågan till självbestämmande är nedsatt har vårdaren ett ännu 

större ansvar att lyfta fram patientens rätt till autonomi (ibid.). 

 

2 Problemformulering 
 

Äldre och/eller kroniskt sjuka patienter som vårdas av olika aktörer (slutenvård, 

primärvård och kommunal hemsjukvård) är en särskilt utsatt grupp ur 

patientsäkerhetsperspektiv där kommunikation och informationsöverföring är två 

riskområden. Det kan dels handla om brister i kommunikationen mellan vårdpersonal 

och patient eller brister i informationsöverföringen mellan olika vårdgivare gällande 

exempelvis remisshantering, provsvar och dokumentation (Socialstyrelsen 2013). 

Landsting och kommun ska tillsammans utarbeta rutiner för vårdplanering och 

informationsöverföring i samband med in- och utskrivning mellan olika huvudmän. 

Vårdplaneringen ska genomföras med respekt för den enskildes integritet och värdighet. 

(SOSFS 2005:27). SVP via videokonferens är ett arbetssätt som har sitt svenska 

ursprung i Vännäs och med utgångspunkt från denna metod startades ett projekt i 
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Landstinget i Kalmar län 2007.  Hittills finns inte så många studier i ämnet vilket ökade 

vår nyfikenhet då det nu är ett etablerat arbetssätt. Genom att intervjua sjuksköterskor 

om deras erfarenheter av SVP via videokonferens ville vi undersöka hur arbetssättet 

fungerade gällande kommunikation och om det fanns behov av utveckling av metoden. 

Vi ville även undersöka för- och nackdelar med SVP på plats respektive via 

videokonferens. 

 

3 Syfte 
 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av samordnad 

vårdplanering via videokonferens. 

 

4 Metod 
 

För att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av SVP via videokonferens utfördes 

semistrukturerade intervjuer med tio sjuksköterskor under veckorna 44-46 år 2013. Den 

valda metoden hade en induktiv ansats vilket innebar att slutsatser härleddes utifrån 

empiriska erfarenheter (Malterud 2009). Intervjuerna analyserade genom kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004). 

 

4.1 Urval och inklusionskriterier 

 

Initialt kontaktades en avdelningschef på medicinkliniken vid ett länsdelssjukhus och en 

verksamhetschef i kommunal hemsjukvård. Dessa tillfrågades och godkände att 

intervjustudien genomfördes med fem sjuksköterskor från respektive chefs enhet under 

betald arbetstid (bilaga A). Cheferna ombads att dela ut en förfrågan om deltagande i 

föreliggande intervjustudie (bilaga B) till samtliga sjuksköterskor på respektive enhet. 

Inklusionskriterierna för att få delta i studien var att informanterna skulle ha erfarenhet 

av minst fem samordnade vårdplaneringar på plats samt fem samordnade 

vårdplaneringar via videokonferens.  

Intresserade sjuksköterskor ombads mejla sina kontaktuppgifter till oss. Därefter tog vi 

kontakt med dem och avtalade lämplig tid och plats för intervjuerna. Från den 

kommunala hemsjukvården blev vi kontaktade av fem sjuksköterskor som var 

intresserade av att delta i studien. Trots upprepade förfrågningar inkom endast intresse 

från tre sjuksköterskor från den tillfrågade medicinavdelningen på länsdelssjukhuset. 

Därför kontaktades ytterligare en avdelningschef på ortopedkliniken, vid samma 
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länsdelssjukhus, som godkände studiens genomförande. I och med detta inkluderades 

två sjuksköterskor från den avdelningen  och i studien ingick således tio sjuksköterskor i 

åldrarna 25-52 år. De hade arbetat som sjuksköterskor mellan 1,5-25 år. Nio av dem var 

kvinnor och en var man. 

   

4.2 Datainsamling 
 

Vi valde att göra semistukturerade intervjuer då det är en lämlig metod vid kvalitativ 

ansats. För att få informanten att delge sina erfarenheter användes en intervjuguide med 

öppna frågor. Genom detta tillvägagångssätt tilläts informanten att beskriva sina 

upplevelser på ett uttömmande sätt och följdfrågor kunde anpassas till de givna svaren 

(Malterud 2009). Intervjuerna genomfördes på respektive informants arbetsplats i ett 

avskilt rum under maximalt 45 min.  

En intervjuguide konstruerades utifrån studiens syfte (bilaga C). En pilotintervju 

genomfördes initialt för att få en uppfattning om hur frågorna och inspelningstekniken 

fungerade. Två av oss genomförde pilotintervjun, den ena i rollen som intervjuare och 

den andra som observatör. Erfarenheterna från pilotintervjun föranledde dels en 

justering från inspelning via bandspelare till inspelning via mobiltelefon samt mindre 

justeringar i intervjuguiden. Resterande tio intervjuer fördelades mellan oss, dels av 

praktiska skäl men även för att ge alla tre möjlighet att få erfarenhet av 

intervjusituationen. Intervjuerna genomfördes individuellt och spelades in vilket 

samtliga informanter godkände. Vi transkriberade därefter enskilt de intervjuer vi 

genomfört vilket gav oss möjlighet att återuppleva intervjuerna och starta den 

analysprocessen. Malterud (2009) beskriver att detta är inledningen på analysfasen då 

materialet kan ses med andra ögon i ett nytt sammanhang. 

 

4.3 Analys  
 

Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004), vilket innebar att texten lästes igenom ett flertal gånger för att få en känsla för 

textmaterialet. Därefter plockades meningsbärande enheter ut. Dessa kännetecknades av 

meningar och fraser som delgav information utifrån frågeställningarna. Nästa moment 

var kondenseringen som innebar att textmassan kortades ned utan att förlora innehåll. 
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De kondenserade meningsenheterna kodades därefter och grupperades i kategorier och 

underkategorier utifrån det centrala innehållet i intervjuerna.  

 

Tabell 1. Exempel på hur meningsbärande enheter kodats och kategoriserats 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Att de måste vara 

adekvata, 

egentligen ska man 

ju inte höra dåligt 

eller se dåligt 

 

Man har ju inte 

ögonkontakt med 

alla på samma sätt 

utan man märker att 

det kanske är lite vi 

och ni som sitter så 

 

Skulle man höra att 

de inte ser oss får 

man anpassa ljus 

och ljus och hmm 

Adekvata, inte 

höra eller se 

dåligt 

 

 

 

Inte 

ögonkontakt 

med alla på 

samma sätt 

 

 

 

Om de inte ser 

anpassa ljud 

och ljus 

Nedsatt 

kommunikativ 

förmåga 

 

 

 

Bristande 

delaktighet 

 

 

 

 

 

Fysisk miljö 

Kommunikations-

förmåga 

 

 

 

 

Delaktighet 

 

 

 

 

 

 

Miljö 

Dialog 

 

4.4 Förförståelse 

 

Vi har arbetat som sjuksköterskor i 18, 23 respektive 27 år. Vår arbetslivserfarenhet 

omfattar både sluten- och öppenvård samt kommunal hemsjukvård. Erfarenheten av 

SVP består till övervägande del av de som gjorts på plats och i begränsat antal även via 

videokonferens. Genom att utnyttja vår förförståelse kan ny och fördjupad kunskap 

inhämtas och medföra en ökad förståelse enligt Lundman & Hällgren-Graneheim 

(2012).    
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4.5 Forskningsetiska överväganden 

 

Med hjälp av ”Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt 

forskningsprojekt eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning” 

gjorde vi en egengranskning som inte föranledde någon ytterligare granskning från 

Etikkommittén Sydost (2013). Blanketten berörde frågor om man avsåg att behandla 

känsliga personuppgifter, om den skriftliga informationen beskrevs så att informanterna 

förstod studiens syfte och upplägg samt att deltagandet var frivilligt och när som helst 

och utan att ange skäl kunde avbrytas. Inledningsvis erhölls skriftligt samtycke av 

respektive chef för att genomföra studien. Informanterna fick skriftlig och muntlig 

information och gav ett skriftligt samtycke till deltagande i studien. Vi behöll originalen 

och cheferna och informanterna erhöll en kopia. Intervjuerna numrerades med nummer 

1 till 10 utan inbördes ordning. En förteckning skapades där informantens namn, ålder, 

datum för intervjun och vem som genomförde den framgick. Intervjuerna spelades in på 

våra mobiltelefoner och dessa ljudfiler överfördes till ett USB-minne. Alla skriftliga 

samtycken, förteckningen över informanterna samt USB-minnet förvaras i låst utrymme 

speciellt anpassat  för hanterande av studiematerial och sparas i 10 år. 

Även Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är viktigt att informanterna har 

möjlighet att när som helst under processen kunna avbryta medverkan i studien. De 

betonar även vikten av konfidentialitet som innebär att privata data inte avslöjas och på 

så sätt kan identifiera informanterna.  

 

5 Resultat 
 

Analysen av intervjuerna resulterade i fyra kategorier och nio underkategorier. 

Resultatet presenteras med citat som är numrerade med nummer 1 till 10, vilket 

representerar intervjupersonerna utan inbördes ordning. 

Tabell 2. Resultatets kategorier och underkategorier 

Underkategori: Kategori: 

Kommunikationsförmåga 

Delaktighet 

Miljö 

Dialog 

Effektivitet 

Mötesstruktur 

Resursutnyttjande 

Informationsöverföring 

Anhörigas medverkan 

Funktionalitet 

Vårdkvalitet 

 

Trygghet och utsatthet Etiska aspekter 
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5.1 Dialog 

 
5.1.1 Kommunikationsförmåga 

 

Sjuksköterskorna beskrev att en förutsättning för att patienten skulle kunna delta i en 

SVP vid videokonferens var att de var välbevarade kognitivt. De poängterade att en god 

hörsel och frånvaro av förvirringstillstånd och demens var viktiga faktorer. Patienterna 

hade skiftande förutsättningar att uttycka sina behov då deras verbala förmåga varierade 

och därför var möjligheten att se patientens ansiktsuttryck och kroppsspråk värdefull. 

Nedsatt syn upplevdes inte som lika avgörande för kommunikationen då den är 

densamma oavsett om SVP genomförs på plats eller via videokonferens. En annan 

aspekt som framkom var att kommunikationen underlättades om patienten tidigare hade 

träffat någon av deltagarna från kommunen. 

 

”Det är svårt om dom inte hör. Det är svårt om dom inte är orienterade, 

eller ja, då förstår dom ju inte varför dom är där” (Intervju nr 5). 

 

”De hör kanske inte lika bra, ljudet kommer alltid från samma högtalare, 

volymen är ungefär densamma hela tiden. Alla aspekter av kommunikation 

blir ju lite fattigare.” (Intervju nr 3). 

 
5.1.2 Delaktighet 

 

Sjuksköterskorna uttryckte sig ofta i termer av ”vi” och ”dom” och refererade till 

motparten som ”andra sidan”. Det framkom att kommunikation via videokonferens 

innebar att disciplin och teknik krävdes och  att man var tvungen att låta en person  

prata klart innan nästa tog vid. Sjuksköterskorna, oavsett huvudman, påtalade vidare att 

de ibland fick känslan av en ”dold agenda”.Med detta avsågs att det pågick en dialog 

hos motparten där ”andra sidan” inte var delaktig. Vid vårdplanering på plats kunde 

man enklare bekräfta och återkoppla via kroppsspråket men vid videokonferens kunde 

den ickeverbala kommunikationen vara svårare att uppfatta. När det brast  i 

kommunikationen minskade patientens delaktighet men genom att motfrågor ställdes 

kunde detta motverkas. 

 

”...//ja men det är väl vi som sitter på den här sidan som kanske har lite 

mera ansvar att bekräfta att de förstår, att de hör och så, det tror jag nog 

att man frågar ”hörde du? Hängde du med” att man bekräftar lite att de är 

med på vad som sägs.” (Intervju nr 1). 
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5.1.3 Miljö 

 

Informanterna uppgav att det var kommunen som skötte den tekniska uppkopplingen 

och att det i de flesta fall fungerade utan problem. Samtliga var eniga om att det var 

viktigt att patienten placerades i mitten och hade en central roll. Eventuella anhöriga 

som deltog placerades intill patienten. Båda sidor förvissade sig om att de kunde se och 

höra varandra och därefter gjordes eventuella justeringar av ljud och ljus. Många 

deltagare i lokalen kunde medföra att alla inte syntes i bild då man ibland fick sitta i 

dubbla led eller snett bakom varandra. Därför är kamerans placering och rummets 

interiör viktig för att ge en bra bild.  

 

”Ja vi brukar fråga om dom ser oss bra och om vi hörs bra. Dom säger ju 

samma sak tillbaka då, att ja vi hör er dåligt eller ja.. Då får man ju justera 

det och stänga av och koppla upp sig igen. Men det är klart att det är viktigt 

att man syns. För om man inte riktigt har den där ögonkontakten så är det 

viktigt att dom får så bra kontakt som möjligt via TV:n.” (Intervju nr 7). 

 
5.2 Resursutnyttjande 
 

5.2.1 Effektivitet 

 

Sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård beskrev att möjligheten att genomföra SVP 

via videokonferens frigjorde tid för dem. De slapp tillbringa åtskilliga timmar i enbart 

restid till och från sjukhuset och kunde istället delta i ett större antal SVP. De upplevde 

vidare att slutenvården något slentrianmässigt kallade alla personalkategorier 

(sjuksköterska, biståndshandläggare, sjukgymnast och arbetsterapeut) till SVP. Då detta 

var en prioriterad uppgift kom därför de som kallats. Flera gånger visade det sig att 

några insatser inte var aktuella och sjuksköterskan hade avsatt tid i onödan.  

Sjuksköterskor i slutenvården påtalade att när SVP genomfördes på plats så deltog de i 

den inledande delen och därefter lämnade de mötet för att ta hand om övriga patienter 

på avdelningen. Om det skulle uppstå några ytterligare frågor rörande patienten så 

kunde övriga deltagare i SVP be sjuksköterskan återkomma för att förklara eller 

förtydliga. Vid SVP via videokonferens upplevde sjuksköterskorna i slutenvården att 

det var svårare för dem att lämna patienten ensam vid skärmen.  

 

”Ja alltså, åker vi iväg så tar det oss, det är en timmes resväg dit, det är en 

timmes resväg hem plus vårdplaneringen. Här är det fem minuter ner och 

fem minuter tillbaka plus vårdplaneringen. Vi har större möjlighet att 

närvara vid vårdplaneringar och vi prioriterar dom.” (Intervju nr 5). 
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5.2.2 Mötesstruktur 

 

Endast ett fåtal kände till att det fanns en checklista som stöd när SVP genomfördes via 

videokonferens. De upplevde alla att det var biståndshandläggaren som var mötets 

ordförande. Sjuksköterskorna i slutenvården  redogjorde inledningsvis för patientens 

inläggningsorsak samt aktuella status (om patienten själv inte kunde eller ville göra det) 

samt deltog därefter för att svara på direkta frågor. 

Sjuksköterskorna uppfattade inte att det fanns någon skillnad i vilken utsträckning som 

anhöriga deltog i SVP beroende på om den utfördes på plats eller via videokonferens. 

Ibland erbjöds anhöriga att sitta med på hemorten tillsammans med kommunens 

personal i samband med SVP via videokonferens vilket innebar att de inte behövde 

avsätta lika mycket tid som om de hade valt att åka till sjukhuset. Några av 

sjuksköterskorna beskrev att SVP via videokonferens var mer strukturerat trots att ingen 

checklista användes. De upplevde att den disciplin som krävdes för att genomföra mötet 

innebar att deltagarna var mer fokuserade än vid SVP på plats. En annan åsikt som 

framkom var att ju fler personer som deltog desto större var risken att  mötet blev 

ostrukturerat. 

 

”Det är lättare att folk pratar i munnen på varandra när man sitter på plats. 

Det är nog mer disciplinerat när man sitter på video för då måste man vara 

tyst runt omkring. Där kan man inte sitta och småviska till varandra…//” 

(Intervju nr 7). 

 
5.3 Vårdkvalitet 
 

5.3.1 Informationsöverföring 

 

Sjuksköterskorna i kommunal hemsjukvård uppfattade ibland att patienterna var dåligt 

förberedda och inte tillräckligt informerade inför SVP via videokonferens. Om detta 

berodde på att  patienten inte hade fått eller inte förstått given information var svårt att 

avgöra.  Oavsett anledning ansågs det att patientens behov i de flesta fall klargjordes  

under mötet. Det fanns dock tillfällen där sjuksköterskan i hemsjukvården ville försäkra 

sig om att rätt information mottagits genom att kontakta slutenvården innan utskrivning. 

Anhöriga uppfattades mer förberedda då de deltog på hemorten tillsammans med 

kommunens personal. Detta kunde bero på att de hade haft möjlighet att diskutera kring 

förväntningar och hjälpbehov med sjuksköterska och biståndshandläggare innan mötet.     
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”Men jag brukar säga att vi ser de på en TV-skärm och så pratar vi via den 

och de flesta förstår ju...//... Det måste man ju tala om att de inte kommer hit 

kroppsligt utan att man ser dom på TV.” (Intervju nr 10). 

 

5.3.2 Anhörigas medverkan 

 

Sjuksköterskorna uppfattade att möjligheten för anhöriga att delta vid SVP ökade i 

samband med att man anordnade SVP via videokonferens. Istället för svårigheter att ta 

sig till sjukhuset kunde anhöriga delta på hemmaplan. De flesta anhöriga deltog dock 

från sjukhuset tillsammans med patienten. Detta upplevdes som en fördel av 

sjuksköterskorna inom slutenvården då anhöriga var ett stöd för patienten under 

vårdplaneringen eftersom sjuksköterskan inte alltid hade tid att sitta med under hela 

mötet.  

 

”Visst ibland kan de väl tycka att det är smidigt det här och men om de får 

vara med här// inte behöver åka…//… skönt att de slipper och åka den resan 

men ändå kan vara med på planeringen för ibland kan de ju vara så att det 

stoppar dom att det kan vara så att ingen kan köra dom, de har inget 

körkort. Då kan de ändå vara med.  Det ser dom som positivt.” 

         (Intervju nr 8). 

 

5.3.3 Funktionalitet 

 

Inom slutenvården uppfattade sjuksköterskorna inte alltid någon nytta för egen del med 

SVP via videokonferens p.g. a. att de satt ensamma med patienten och på det viset hade 

svårare att lämna vederbörande. De kunde se fördelar för kollegorna i kommunen 

eftersom de inte behövde transportera sig långa sträckor och att det var miljövänligt. 

Sjuksköterskorna i kommunal hemsjukvård upplevde att SVP via videokonferens 

fungerade bra och gav dem möjlighet till ökat deltagande särskilt när det gällde enklare 

ärenden. Mer komplexa fall, d. v. s. svårt sjuka eller palliativa patienter som krävde 

mycket insatser i hemmet, passade bäst att vårdplanera på plats eftersom  personalen 

från kommunen då hade större möjlighet att se och uppfatta patientens tillstånd. De 

främsta skälen till att genomföra SVP på plats grundades på patientens sviktande 

kognitiva och kommunikativa förmåga, nedsatt allmäntillstånd samt att antalet 

deltagande professioner blev för stort.  

 

 ”Palliativa planeringar för personer så tycker jag… ska inte vara på video 

utan då upplever jag att det känns viktigare att det är ett personligt möte.” 

(Intervju nr 3). 
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5.4 Etiska aspekter 

 
5.4.1 Trygghet och utsatthet 

 

Övervägande delen av sjuksköterskorna ansåg att SVP på plats kändes mer respektfullt 

mot patienten jämfört med SVP via videokonferens. De menade att det gav patienten en 

känsla av att deltagarna tog sig tid att åka dit och att samlas för att diskutera fortsatta 

åtgärder. Några sjuksköterskor uttryckte att patienterna kände sig tryggare när SVP 

hölls på plats och framhöll även vikten av att skapa en god personlig relation.  

 

”Ja… det känns som att den där restiden och den där personliga kontakten 

att kunna ta i hand och hälsa känns på något sätt lite mer värdigt än att slå 

på en TV-skärm. ” (Intervju nr 3). 

 

Flera av informanterna ansåg att det hade stor betydelse om anhöriga fanns vid 

patientens sida under SVP via videokonferens.  Om anhöriga deltog från hemorten 

tillsammans med personalen på kommunen blev patienterna mer utlämnade på 

vårdavdelningen och det kunde lätt bli så att personalen tog över så att patienten inte 

fick komma till tals. Den motsatta åsikten framfördes också, d v s att patienten blev 

mera utsatt och ”omringad” om många personer samlades i ett trångt rum i samband 

med vårdplanering på plats. Patienten, som egentligen var huvudpersonen, försvann i 

mängden.  Sjuksköterskorna upplevde även att anhöriga ibland hade större insikt i 

patientens begränsningar än vad patienten, som ville vara självständig, beskrev. 

 

”Det finns ju vårdplaneringar när det är jättemånga, det är sjukgymnast, 

det är arbetsterapeut, biståndshandläggare, ett par stycken anhöriga, det är 

sjuksköterska och hemtjänstpersonal och då tycker jag att då förminskas 

patienten på något sätt, man kan nästan se hur de krymper ihop för att det 

är så många runt omkring.” (Intervju nr 2). 
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6 Diskussion 
 

6.1 Resultat 
 
6.1.1 Dialog 

 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av SVP via videokonferens. 

Sjuksköterskorna i studien är eniga om att det är av yttersta vikt att vara noggrann i sin 

bedömning när man väljer vilka patienter som kan medverka i en SVP via 

videokonferens. Patienten bör kunna medverka i dialogen och tillgodogöra sig den 

information som ges. Det handlar dels om det fysiska tillståndet men även om förmågan 

att kunna uttrycka sina behov. Travelbee (1971) beskriver i sin omvårdnadsteori att 

kommunikation är sjuksköterskans viktigaste redskap som gör det möjligt att etablera 

kontakt med den sjuka individen och uppnå målet med omvårdnaden. Hon ser det som 

en komplicerad process som bl. a. kan störas av att sjuksköterskan inte uppfattar olika 

nivåer av mening i kommunikationen. I denna studie framkommer  att 

kommunikationen kunde underlättas om patienten vid något tidigare tillfälle hade träffat 

någon av representanterna från den kommunala hemsjukvården.  Ett förslag till 

förbättring av metoden med SVP via videokonferens är att visa patienten fotografier på 

de kommunala team som kommer att delta. 

 

Vid genomläsning av intervjumaterialet framträder en tydlig uppdelning, medveten eller 

omedveten, av ”vi” och ”dom”. Informanterna refererar inte till de andra 

sjuksköterskorna som kollegor inom slutenvård respektive kommunal hemsjukvård utan 

benämner motparten som ”andra sidan”. Uppdelningen i ”vi” och ”dom” signalerar att 

personalen saknar en gemensam relation kring patienten. Eide och Eide (2009) 

beskriver att varje enskild medarbetare har ett ansvar för att gruppen ska kunna fungera 

och kommat framåt. Det gynnar ett gott arbetsklimat och förutsätter att det finns en 

tydlig ledning i gruppen som jobbar mot ett gemensamt mål. 

 

Sjuksköterskorna påtalar vikten av att patient och anhörig placeras centralt i bild och att 

ljud och ljus justeras för att nå så god kvalitet som möjligt. Då kan även mimik och 

gester visualiseras vilket kan vara värdefullt då den ickeverbala kommunikationen 

annars kan vara svår att uppfatta vid SVP via videokonferens.  Även rummets interiör 

och kamerans placering ses som en viktig faktor. Detta bekräftas av Jarvis-Selinger, 
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Chan, Payne, Plohman och Kendall (2008) som säger att rummets färgsättning har 

betydelse för hur personerna framträder. Rummet ska vara enkelt möblerat med dova 

färger för att försäkra sig om korrekt bildåtergivning. 

 

Sjuksköterskorna ansåg att ju fler deltagare desto svårare var möjligheten till 

kommunikation vilket påverkade mötets struktur vid SVP via videokonferens. För att 

antalet deltagare runt patienten inte skulle bli för stort var det viktigt att kalla rätt 

professioner. Efraimsson, Rasmussen, Gilje och Sandman (2003) menar att istället för 

att kommunicera med patienten sker kommunikation om patienten, d.v.s. över dennes 

huvud. 

 
6.1.2 Resursutnyttjande 

 

Resultatet visar att sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård är positivt inställda till SVP 

via videokonferens. Detta beror framför allt  på den minskade restiden som gör det 

möjligt för dem att delta i fler vårdplaneringar. Sjuksköterskor i slutenvård ser också 

fördelar med detta och att det oftast går snabbare att hitta en tid för vårdplanering. De 

anser däremot att SVP via videokonferens inte innebär någon tidsbesparing för dem 

själva eftersom de inte alltid kan lämna patient och anhöriga vid TV-skärmen utan 

behöver delta under hela mötet. Vid vårdplanering på plats kan de lämna mötet efter att 

ha informerat om inläggningsorsak och aktuell status. De uppfattar sig själva som 

splittrade mellan ansvaret för vårdplaneringen och ansvaret för övriga patienter på 

avdelningen och poängterar att de inte vill lämna någon ensam vid TV-skärmen. Harris 

Kalfoss (2011) menar att sjuksköterskans känsla av otillräcklighet, att inte ha kontroll 

och rädslan för att göra fel kan påverka förmågan till engagemang i arbetet. 

Det framkommer inte under intervjuerna om sjuksköterskorna har reflekterat över att 

patient och anhöriga kan vara i behov av stöd under hela vårdplaneringen oavsett 

mötesform, eller att patienten vid SVP på plats lämnas tillsammans med, för dem, 

okänd personal från kommunen. Detta kan jämföras med en studie av Efraimsson, 

Sandman, Hydén & Holritz Rasmussen (2006) som har studerat patienters upplevelser 

av att delta i en vårdplanering. Av studien framgår att de känner sig utsatta då de saknar 

kunskap om hur en vårdplanering går till och de vet inte heller vilka som kommer att 

delta. Patienterna beskriver en känsla av att tala med främlingar och att de har svårt att 

förstå de olika professionernas fackspråk.  
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6.1.3 Vårdkvalitet 

 

Informanterna anser att anhörigas medverkan vid patientens sida spelar en viktig roll, att 

patienten får stöd och har någon som hjälper dem att föra deras talan. Travelbee (1971) 

skriver om vikten av att sjuksköterskan stödjer anhöriga för att de då i sin tur ska kunna 

uppmuntra och hjälpa patienten. Oliver, Washington, Wittenberg-Lyles och Demiris 

(2009) menar att engagemang från anhöriga i samband med SVP stärker teamets arbete 

och  resultatet av de insatser patienten erhållit. 

 

Samtliga uttrycker att mer komplexa fall, d. v. s. svårt sjuka eller palliativa patienter 

lämpar sig bäst att vårdplanera på plats av respekt för patientens utsatta situation. 

Eriksson (1994) beskriver att lidandet som uppstår i själva vårdsituationen är 

vårdlidande och nämner bl. a. att det innebär en kränkning av patientens värdighet. Vårt 

intryck är att det finns behov av dialog och kontinuerlig utvärdering när det gäller val av 

lämplig vårdplaneringsform. Vår fundering är om man väljer att göra SVP via 

videokonferens för att kunna genomföra mötet tidigare än vid SVP på plats som ofta 

kräver en längre framförhållning? 

 

Resultatet visar att de kommunala  sjuksköterskorna ibland uppfattade  patienterna som 

dåligt föreberedda inför mötet. Oavsett anledningen till detta är det patientens rättighet 

att bli informerad om vad mötet kommer att innehålla. I en studie (Efraimsson et al., 

2006) framgår att förberedelserna inför vårdplaneringen är viktiga, att patienten är 

fysiskt och mentalt förberedd på det institutionella fenomenet som  kallas 

vårdplanering. De behöver en ledsagare för att känna sig trygga.  Trötthet på grund av 

fysisk träning eller komplicerade undersökningar minskar förmågan till delaktighet. 

Vårdpersonalens uppgift är att få patienten att känna att hon blir tagen på allvar, blir 

lyssnad på och får delta i konversationen (ibid.). 

 

6.1.4 Etiska aspekter 

 

Sjuksköterskorna ger uttryck för skilda erfarenheter av patienternas upplevelser vid 

SVP. Några upplever att patienterna känner sig tryggare om SVP hålls på plats på 

vårdavdelningen då en personlig kontakt kan knytas t. ex. i form av ett handslag. Andra 

uppfattar att patienterna kan känna sig mer utsatta av att bli omringade av ett antal 

personer i ett trångt rum och därmed förminskas. I dessa fall kan SVP via 

videokonferens få patienterna att känna sig mindre utlämnade då TV-skärmen kan 
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fungera som en skyddande mur. Sjuksköterskorna framhåller vikten av att skapa en god 

och respektfull relation oavsett om SVP genomförs på plats eller via videokonferens. 

Mok och Chiu (2004)  beskriver i fyra steg hur man utvecklar en förtroendefull relation 

genom att förstå patientens behov, uppvisa en vårdande inställning och utföra vårdande 

åtgärder, erbjuda omvårdnad ur ett helhetsperspektiv samt agera som patientens 

advokat. 

 

6.1.5 Fortsatta studier 

 

Under intervjuerna fick vi intrycket av att sjuksköterskorna kom att reflektera över 

frågor som de tidigare inte ställt vare sig till patienter, anhöriga eller sig själva gällande 

upplevelse av SVP via videokonferens. Vi anser därför att det finns behov av fortsatta 

studier i ämnet i form av djupintervjuer med patienter angående deras erfarenheter av 

SVP oavsett om den skett på plats eller via videokonferens. Det kunde även vara 

värdefullt att intervjua anhöriga för att kartlägga deras erfarenheter. 

 

6.2 Metod 
 

6.2.1 Datainsamling 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av SVP via 

videokonferens. Vi ansåg det lämpligt med en kvalitativ ansats där semistrukturerade 

intervjuer användes. Då vi inte hade någon erfarenhet av att genomföra intervjuer i 

forskningssammanhang valde vi att dela upp dessa för att vi alla tre skulle få en 

uppfattning om metoden. Ett alternativ hade varit att använda oss av 

fokusgruppintervjuer men bristande erfarenhet avgjorde även här valet av metod. 

Malterud (2009) beskrev att den kvalitativa ansatsen användes för att införskaffa 

kunskap om erfarenheter och upplevelser. Som stöd använde vi här en intervjuguide för 

att fokusera på ämnet men samtidigt vara öppna för den information som framkom och 

lämna utrymme för att kunna ställa följdfrågor. Med den kunskap vi nu har tillägnat oss 

kan vi dock konstatera att vissa frågor kunde ha penetrerats djupare eller formulerats 

annorlunda. Vi ser det som en styrka att alla tre genomförde intervjuer då detta kan ha 

medfört ett rikare material än om alla intervjuer utförts av en person. Detta kan dock ha 

påverkat resultatet eftersom frågeguiden med öppna frågor lämnade utrymme till  

följdfrågor och gav informanten möjlighet att utveckla sina svar. Följdfrågorna som 
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ställdes kan ha varierat beroende på vem som intervjuat. Under intervjuerna framkom 

att vi ställde frågor som sjuksköterskorna inte hade reflekterat över tidigare vilket får 

anses vara en indikation på att området behöver utforskas vidare. De flesta av 

sjuksköterskorna verkade obesvärade av intervjusituationen och av att bli inspelade.   

 

Vi transkriberade därefter de utförda intervjuerna vilket visade sig vara ett tidskrävande 

moment men värdefullt för att komma vidare i arbetet med resultatet som analyserades 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004). Vi identifierade 

därefter meningsbärande och kondenserade enheter i respektive intervju och 

genomförde gemensamt arbetet med att finna koder, underkategorier och kategorier. 

Dessa redovisas i tabell nr 1. Arbetet med att finna underkategorier och kategorier 

utmynnade i långa diskussioner innan vi gemensamt kunde enas. 

 

6.2.2 Urval 

 

Utifrån vår egen förförståelse ansåg vi att det skulle vara värdefullt med flera perspektiv 

på SVP via videokonferens och valde därför att vända oss både till sjuksköterskor i 

slutenvård och sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård. Resultatet visade att man hade 

skilda perspektiv beroende på vilken verksamhet man arbetade i.  

Svårigheten att hitta informanter från slutenvården tror vi berodde på att det krävdes en 

aktiv åtgärd för att delta i studien, d.v.s att de skulle kontakta oss via telefon eller mejl. I 

en stressad arbetssituation prioriteras kanske inte ytterligare uppgifter. Anledningen till 

att sjuksköterskorna från den kommunala hemsjukvården gav ett snabbt gensvar trots 

liknande arbetsförhållanden har vi inga teorier om. En reflektion är dock att 

sjuksköterskorna i kommunal hemsjukvård generellt var mer positivt inställda till SVP 

via videokonferens än sjuksköterskorna på den första vårdavdelningen som tillfrågades. 

 

De två avdelningarna i slutenvården har olika inriktningar och patientkategorier där 

behoven skiljer sig åt. Att vi valde en avdelning med annan inriktning var ett medvetet 

val då de tre intervjuerna från den först inkluderade slutenvårdsavdelningen var 

samstämmiga men avvek från informationen som framkom i pilotintervjun. De två 

avslutande intervjuerna skedde därför med informanter som arbetade på avdelningen där 

pilotintervjun genomförts.  

Informanternas åldrar varierade mellan 25-52 år och antalet yrkesverksamma år mellan 

1,5-25 år. Spridningen ses som en styrka. En svaghet är att könsfördelningen är 
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snedfördelad med endast en man, men detta speglar dock situationen på de aktuella 

avdelningarna.  Om fler män hade deltagit i studien hade kanske skillnader mellan 

könens erfarenheter kunnat identifieras. 

 

6.2.3 Trovärdighet 

 

Genom att genomföra intervjuer med tio sjuksköterskor från två olika orter i södra 

Sverige har vi ökat möjligheterna att få bredd i intervjumaterialet. Informanter från både 

slutenvård och kommunal hemsjukvård med varierande ålder och erfarenhet finns 

representerade. En svaghet kan vara att endast en man deltog men detta stämmer väl 

överens med könsfördelningen på de aktuella avdelningarna. Graneheim och Lundman 

(2004) skriver att en ökad trovärdighet kan nås när det finns variation i urvalet när det 

gäller ålder, kön och om deltagarna bidrar med olika perspektiv. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver också att insamlat material kan anses räcka 

när det är tillräckligt omfattande vilket kan påvisas när ytterligare material inte tillför 

några nya uppgifter. När intervjumaterialet i denna studie analyseras framkommer det 

efter hand att svaren som ges är likalydande vilket tyder på att mättnad uppstått. Polit & 

Beck (2012) menar att när informanterna kan uttrycka sin uppfattning och delge dessa 

till intervjuaren kan det räcka med ett mindre urval. Då vi inte har någon erfarenhet av 

att intervjua i forskningssammanhang kan detta ses som en nackdel. En van intervjuare 

kan kanske få fram ytterligare uppgifter ur intervjuerna. Intervjuerna hade kanske blivit 

mer standardiserade om en av oss genomfört alla tio men vi valde, ur ett pedagogiskt 

perspektiv, att vi alla tre skulle få prova på intervjusituationen. Att formulera resultatet 

har varit en lång och gemensam process där vi tillsammans bidragit med våra skilda 

erfarenheter vilket får anses vara en styrka. 

 

6.2.4 Överförbarhet 

 

Malterud (2009) menar att överförbarhet är ett begrepp som används vid kvalitativa 

studier för att ange vilka begränsningar som kan finnas för hur det erhållna resultatet 

kan överföras i andra sammanhang. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det 

läsaren som bedömer om studien är överförbar till andra sammanhang. Detta kräver en 

noggrann beskrivning av sammanhang, urval, deltagare och hur analysen gjorts.  

Oavsett patientkategori och vem som erbjuder vården kan resultaten från denna studie 

appliceras i flera vårdsammanhang som rör SVP. 
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7 Slutsatser 
 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av SVP via 

videokonferens. Studien visar att SVP via videokonferens kan vara ett väl fungerande 

alternativ till SVP på plats och öka tillgängligheten för de kommunala team som ska 

delta. En förutsättning är att hänsyn tas till vissa faktorer; personalen på 

vårdavdelningen har ett stort ansvar när de avgör vilka patienter som har förutsättningar 

att delta i en SVP via videokonferens. Patienten ska vara väl informerad om hur 

vårdplaneringen kommer att gå till samt kunna kommunicera och delta i dialogen och 

tillgodogöra sig den givna informationen.  

 

För att möjliggöra en trygg övergång mellan olika vårdgivare är det nödvändigt med en 

god kommunikation och säker informationsöverföring mellan slutenvård och kommunal 

hemsjukvård. En förutsättning är att bägge parter har förståelse för varandras 

arbetsuppgifter och betraktar varandra som kollegor i stället för ”vi och dom”. 

Ett förslag är att gemensamt aktualisera och revidera den checklista för SVP via 

videokonferens som upprättades i samband med införandet av metoden. 

 

SVP via videokonferens är inte lämpligt för patienter med komplexa medicinska 

tillstånd eller i ett palliativt skede. För att patienter och anhöriga ska känna sig delaktiga 

är det betydelsefullt att deltagarantalet är noga genomtänkt och att de professioner som 

är berörda deltar. Om hänsyn tas till ovanstående kan utsatthet hos patient och anhöriga 

minskas och medföra en tryggare och säkrare hemgång. 
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Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Kalmar 

      

     Bilaga A 

                     

Till ansvarig chef 

 

Vi är tre sjuksköterskor som läser kursen ”Vårdvetenskap, vetenskapliga metoder och 

examensarbete 30 hp” på Linnéuniversitetet i Kalmar. Under hösten 2013 kommer vi att 

skriva en uppsats på kandidatnivå. Då vi alla tre har en bakgrund i slutenvården har 

samordnad vårdplanering på plats varit en av arbetsuppgifterna. Tekniken har utvecklats 

och i Kalmar län kan vårdplanering även ske via videokonferens.  

Syftet med uppsatsen är att beskriva sjuksköterskors uppfattning om samordnad 

vårdplanering via videokonferens.  Metoden vi har valt är en kvalitativ studie som 

bygger på intervjuer med sjuksköterskor inom slutenvård och kommunal hemsjukvård. 

Med anledning av detta vill vi be om tillstånd att genomföra intervjuer med fem 

sjuksköterskor som har erfarenhet av både samordnad vårdplanering på plats 

(exempelvis på en vårdavdelning där alla deltagare befinner sig i samma rum) och 

samordnad vårdplanering via videokonferens. Vi vill samtidigt be om din hjälp att 

förmedla bifogat brev till sjuksköterskorna på din enhet. Deltagandet är frivilligt och 

kan avbrytas utan att ange några skäl. 

Intervjuerna kommer att äga rum under hösten 2013 och spelas in på band. Lämplig 

lokal för intervjun bestäms i samråd med informanten. Beräknad tidsåtgång per intervju 

är 30-45 minuter. 

Handledare för uppsatsen är lektor Birgitta Wallerstedt. 

 

  

 

 

 

 

 



  
 

II 

Kontaktuppgifter 

 

Caroline Johansson, sjuksköterska 

caroline.johansson2@ltkalmar.se 

 

Marie-Louise Jonsson, sjuksköterska 

marielouise.jonsson@ltkalmar.se 

 

Marie Peereboom, sjuksköterska 

marie.peereboom@ltkalmar.se 

 

Birgitta Wallerstedt, handledare 

birgitta.wallerstedt@lnu.se 

 

 

Undertecknad godkänner härmed att intervjuer får genomföras med redovisad 

metod 

Ort, datum 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Namnunderskrift   Titel 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:caroline.johansson2@ltkalmar.se
mailto:marielouise.jonsson@ltkalmar.se
mailto:marie.peereboom@ltkalmar.se
mailto:birgitta.wallerstedt@lnu.se


  
 

III 

  
 

 Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Kalmar  

  

 

     Bilaga B 

      
Till dig som är sjuksköterska och har erfarenhet av samordnad vårdplanering på 

plats och via videokonferens 

 

Vi är tre sjuksköterskor som läser kursen ”Vårdvetenskap, vetenskapliga metoder och 

examensarbete 30hp” på Linnéuniversitetet i Kalmar. Då vi alla har en bakgrund i 

slutenvården har samordnad vårdplanering på plats (exempelvis på en vårdavdelning där 

alla deltagare befinner sig i samma rum) varit en av arbetsuppgifterna. Tekniken har 

utvecklats och i Kalmar län kan vårdplanering även ske via videokonferens. Under 

hösten 2013 kommer vi att genomföra en intervjustudie där syftet är att beskriva 

sjuksköterskors uppfattning om samordnad vårdplanering via videokonferens. 

 

Vi söker dig som har erfarenhet av minst fem samordnade vårdplaneringar på plats samt 

fem samordnade vårdplaneringar via videokonferens. Du tillfrågas med detta brev om 

du skulle vilja delta i studien där intervjuer beräknas ske under oktober och november 

2013. Intervjun som kommer att äga rum på en plats som vi gemensamt kommer 

överens om, beräknas ta 30-45 minuter och spelas in på band. Därefter kommer 

intervjun att skrivas ut i sin helhet. Textmaterialet som intervjuerna resulterar i kommer 

därefter att analyseras och ligga till grund för en kandidatuppsats i ämnet 

vårdvetenskap. Textmaterialet kommer endast att finnas tillgängligt för oss som 

genomför studien samt för handledare lektor Birgitta Wallerstedt, verksam vid 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet Kalmar. Resultatet 

kommer att redovisas så att ingen enskild person kan identifieras.  

 

Vi har fått din chefs tillstånd att göra denna förfrågan. Vi ber dig kontakta någon av oss 

via mejl eller SMS där du uppger namn och telefonnummer. Därefter kommer vi att 

återkomma till dig för att avtala om lämplig tid och plats för intervjun. Deltagandet i 

studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att ange några 

skäl. 

 

Vi önskar svar från dig angående deltagande snarast möjligt!  

 

Caroline Johansson, caroline.johansson2@ltkalmar.se  tel: 076-7894264 

  

Marie-Louise Jonsson, marielouise.jonsson@ltkalmar.se tel: 070-7673719 

 

Marie Peereboom, marie.peereboom@ltkalmar.se tel: 070-2664366 

 

Studenter vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet Kalmar 

 

 

Handledare: Lektor Birgitta Wallerstedt, birgitta.wallerstedt@lnu.se 
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 Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Kalmar  

      

 

 

Skriftligt samtycke till att delta i studien sjuksköterskors uppfattning om 

samordnad vårdplanering via videokonferens 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i en intervju som berör sjuksköterskors 

uppfattning om samordnad vårdplanering via videokonferens. 

 

Mitt deltagande i studien är frivilligt och jag kan när som helst och utan att ange några 

skäl avbryta mitt deltagande. 

 

 

 

 

 

Informantens underskrift…………………………………………. 

 

 

Informantens namnförtydligande………………………………… 
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Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Kalmar 

       
     Bilaga C 
 

Intervjuguide 

      
Kön: 

Ålder: 

Hur många år har du arbetat som sjuksköterska? 

     

 
Frågor gällande sjuksköterskans uppfattning om vårdplanering via videokonferens.  

 

 Inledning 

o Skulle du vilja berätta om hur en vårdplanering via videokonferens kan 

gå till 

 

 Förberedelser, ssk 

o Hur förbereder du dig inför en vårdplanering?  

o Hur lång tid avsätter du för en vårdplanering?  

o Ljud, ljus, placering i rum, kontakt med övriga deltagare    

 

 Förberedelse, patient 

 

 Förberedelse, anhörig 

 

 Kommunikation 

o Hur får du bekräftat att patienten känner sig delaktig under 

vårdplaneringen? 

 

o Hur påverkar antalet deltagare kommunikationen?  

 

o Rätt och tillräcklig information för personal och i slutändan även för 

patient 

 

 Effektivitet 

o Beskriv fördelar och nackdelar/svårigheter med de två alternativen och 

motivera ditt svar (på plats/videokonferens)  

 

 

 Har du något ytterligare att tillägga om vårdplanering via videokonferens? 

 

 

                                                                                                                                                  


