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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: När patientens vårdbehov förändrats efter en sjukhusvistelse erbjuds hen att delta 

i en samordnad vårdplanering, vilken syftar till att skapa en patientsäker övergång från 

sjukhuset till kommunal omsorg. Traditionellt sett har samordnad vårdplanering skett genom 

fysiskt möte, men teknikens utveckling har nu möjliggjort vårdplanering via videolänk. 

 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av samordnad 

vårdplanering via videolänk. 

 

Metod: Studien utfördes som en enkätstudie med deskriptiv design. Totalt besvarade 25 

sjuksköterskor från tre vårdavdelningar på ett sjukhus i Region Örebro län enkäten, som sedan 

analyserades induktivt med kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat: Studiens resultat sammanfattades i tre kategorier som var: “Omfattande 

förberedelser krävs” där sjuksköterskorna delgav sina erfarenheter av bokningsförfarande, 

förberedande information och miljöanpassning. “Resurskrävande utförande” som belyste 

sjuksköterskans ökade informationsansvar och närvaro under mötet. “Påverkad 

patientdelaktighet” där sjuksköterskorna beskrev problematiken i att vårdplanera via 

videolänk när patienten hade kommunikativa och kognitiva svårigheter samt hur tekniska 

problem påverkade patientdelaktigheten. Utifrån kategorierna identifierades ett övergripande 

tema som blev “Ökad arbetsbelastning”. 

 

Slutsats: För att en vårdplanering via videolänk ska kunna fungera som ett komplement till 

det fysiska vårdplaneringsmötet är det viktigt att patienten har god kommunikationsförmåga 

samt att den tekniska utrustningen fungerar, för att underlätta dialog och delaktighet. 

  

Nyckelord: Sjuksköterskor, erfarenheter, kommunikation, samordnad vårdplanering, 

samverkan, videolänk. 
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1. INLEDNING 
Sverige ligger idag långt fram i utvecklingen av e-hälsa och digital teknik inom vården och 

har som mål att år 2025 vara världsledande inom området. Digitala tekniker och arbetssätt 

förväntas leda till att öka patientens inflytande, göra vården mer tillgänglig samt öka den 

medicinska kvaliteten. Genom ökad digital teknik inom vården möjliggörs således förbättrad 

vårdkvalitet, men också en hållbar kostnadsutveckling (Socialdepartementet & Sveriges 

Kommuner och Landsting [SKL], 2016). 

För att nå målet krävs stora strukturella förändringar, investeringar och en tydlig fördelning av 

ansvaret för omvandlingen. Ett viktigt led i digitaliseringsarbetet är att öka kommunikation, 

samverkan och informationsutbyte mellan vårdgivare i kommuner och landsting i syfte att 

skapa en integrerad vårdkedja kring patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). En del i 

det arbetet är att utföra väl genomförda vårdplaneringar i samband med patientens utskrivning 

från sjukhuset. En vårdplanering syftar till att samordna de hälso-, sjukvårds- och 

omsorgstjänster som blir aktuella för patienten i samband med att hen skrivs ut från sjukhuset 

(Fridstedt, 2016). I takt med den ökade digitaliseringen blir det allt vanligare att genomföra 

vårdplanering på distans med hjälp av videolänk och webbkamera (SKL, 2017). 

  

Då våra VFU:er inom somatisk vård möjliggjort deltagande vid såväl traditionella som 

videolänksbaserade vårdplaneringar, väcktes intresset kring det sistnämnda förfaringssättet. 

Med hjälp av enkäter med öppna frågeställningar ville vi undersöka sjuksköterskors 

erfarenheter av samordnad vårdplanering via videolänk. 
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2. BAKGRUND 

2.1 E-hälsa och digitalisering 

Sverige brottas idag med ständigt växande sjukvårdskostnader som till stor del hänger 

samman med den ökade livslängden i befolkningen. Människor som lever längre har större 

risk att drabbas av åldersrelaterade och behandlingskrävande sjukdomar och kräver därmed 

mer vård. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar, inte minst i form av minskat 

antal vårdplatser, förkortade vårdtider och personalbrist (Idvall & Andersson, 2014). För att 

klara av att möta de framtida utmaningar som vården kommer att ställas inför krävs en 

effektivisering av hälso- och sjukvårdsinsatser, där digitala lösningar och tekniska 

innovationer kan vara ett steg i rätt riktning (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). För att öka 

förutsättningarna för en god välfärd kommer en utveckling av e-hälsoområdet och tekniska 

lösningar i vården att bli ett faktum. Genom att ta vara på digitaliseringen kan vårdens kvalitet 

öka, resurserna användas mer effektivt och vården bli mer jämlik (SKL, 2017). Detta faktum 

understryks av Schulz et al. (2014) som i sin studie konstaterade att tekniken idag spelar en 

viktig roll inom vården med avseende på den åldrande befolkningen och de ökade 

sjukvårdskostnaderna. De menade att en ökad digitalisering och tekniska hjälpmedel kunde 

förbättra patientens livskvalitet och göra de äldre mer oberoende av sjukvårdens resurser, 

vilket kunde leda till en minskning av såväl individuella som samhälleliga kostnader (ibid.). 

Företaget McKinsey & Co (2016) har med hjälp av representanter för olika delar av e-hälsans 

ekosystem i Sverige tagit fram en rapport för att visa på värdet av ett systematiskt användande 

av digital teknik i den svenska hälso- och sjukvården. Rapportens beräkningar tyder på att 

genom att utnyttja digitala tekniker fullt ut år 2025, bedöms kostnaderna för hälso- och 

sjukvård bli 25 procent lägre än om inga satsningar på e-hälsa görs. Det motsvarar enligt 

beräkningar 180 miljarder kronor (ibid.). 

  

Socialstyrelsen baserar begreppet e-hälsa utifrån hälsobegreppets definition “Hälsa är fysisk, 

psykisk och socialt välbefinnande”, där e-hälsa innebär att “använda digitala verktyg och 

utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa” (Socialstyrelsen, u.å.,s.1). 

E-hälsa beskrivs av Melander Wikman (2012) som ett paraplybegrepp som innefattar både 

informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och telekommunikationsteknologi. IKT 

definieras som ett brett koncept som underlättar för människor att kommunicera, samla 

information och interagera på distans utan begränsning av “tid och rum” (ibid.). I en studie av 

Boogerd, Arts, Engelen, och van de Belt (2015) beskrevs e-hälsa som ett växande område för 

medicinsk informatik och tillgång av hälsovårdstjänster via internet och andra IT-lösningar. 

De menade att begreppet e-hälsa i bredare bemärkelse inte bara karaktäriserades av teknisk 

utveckling, utan också av ett nytt sätt att arbeta, en attityd och ett engagemang gentemot ett 

nytt globalt nätverk för att förbättra vården (ibid.). 

  

Svenska kommuner och landsting har idag tydliga strategier och policydokument för hur e-

hälsa och IKT-lösningar ska användas som verktyg inom hälso- och sjukvården, vilket 

innebär en modernisering och strukturomvandling av den nuvarande vården (Melander 

Wikman, 2012). Som utgångspunkt för det fortsatta hälsoarbetet på e-hälsoområdet har 

regeringen och styrelsen i SKL tagit beslut om en ny vision för e-hälsoarbetet som heter 

“Vision e-hälsa 2025”. I visionen går att läsa att målet är: 

  
att Sverige år 2025 ska vara världsledande vad gäller användning av digitalisering och e-

hälsans möjligheter, i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och 

välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i 

samhällslivet (Socialdepartementet & SKL, 2016, s. 5). 
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Sverige har på grund av sin digitala infrastruktur, sin teknikvana befolkning och sin starka 

kultur av innovation och entreprenörskap goda förutsättningar för att tillgodogöra sig 

digitaliseringens möjligheter inom vården (Socialdepartementet & SKL, 2016). För att klara 

av den digitala förändringen kommer det att krävas omfattande investeringar, strukturella 

förändringar och en tydlig fördelning av ansvaret för omvandlingen. Ett viktigt led i arbetet är 

att öka kommunikation, samverkan och informationsutbyte mellan vårdgivare i kommuner 

och landsting i syfte att skapa en integrerad vårdkedja kring patienterna (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2012). 

  

2.2 Kommunikation 

Ett av de viktigaste verktygen i sjuksköterskans yrkesroll är kommunikation, som kan 

beskrivas som en grundläggande social aktivitet som bygger på en ömsesidig påverkan 

människor emellan (Baggens & Sandén, 2014). Vårdande kommunikation definieras som den 

gemenskap och respekt som skapas mellan vårdpersonal och patient, den kommunikation som 

krävs för att binda samman dåtid, nutid och framtid i patientens sjukdomsberättelse 

(Fredriksson, 2012). God kommunikationsförmåga är viktigt för att sjuksköterskan ska kunna 

förmedla och ta emot information från patient och anhöriga, men också för att kunna 

samarbeta med övrig personal i vårdteamet. Välfungerande kommunikation är därmed en 

förutsättning för patientsäkert arbete (Socialstyrelsen, 2017). 

  

Vårdpersonal använder sig av professionell kommunikation, som innebär kommunikation 

som hör samman med yrket. Professionell, omvårdnadsorienterad kommunikation har ett 

omvårdnadsmässigt syfte, nämligen att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa 

hälsa samt att lindra lidande (Eide & Eide, 2008). Patienten ska ses som en autonom individ 

som har kunskap om sin situation och sin sjukdom, varvid det är viktigt att bjuda in patienten 

i vården och låta hen få inflytande över sin egen situation (ibid.). 

  

Många äldre som kommer i kontakt med sjukvården lider av demens eller annan kognitiv 

nedsättning, exempelvis svårigheter gällande uppmärksamhet, förståelse, minne och förmåga 

till verbal och icke-verbal kommunikation. Hos äldre kan även sinnesintryck såsom syn och 

hörsel vara försämrade, vilket leder till att patienten kan ha svårt att följa med i diskussioner 

(Carlsson & Björk Brämberg, 2014). Detta understryks av Christman (2014) som i sin studie 

om kommunikation med äldre, påvisade att denna patientgrupp hade ett behov av att kunna 

kommunicera med vårdpersonal, men att fysiologiska förändringar såsom nedsatt syn 

och/eller hörsel kunde vara ett hinder. Christman beskrev vidare att god kommunikation 

mellan patient och personal var ett viktigt verktyg för att säkerställa patientsäker och korrekt 

vård (ibid.). 

  

I en översikt om kommunikation inom vården, konstaterade Vermeir et al. (2015) att den 

bästa kommunikationen skedde ansikte-mot-ansikte, eftersom personerna då inte bara hörde 

vad som sades, utan också kunde tolka ansiktsuttryck och kroppsspråk och därmed få en ökad 

förståelse för det som förmedlades. Författarna beskrev att förr kunde denna typ av 

kommunikation endast ske när personerna träffades i ett fysiskt möte, men att dagens tekniska 

utveckling nu möjliggjort alternativ till att träffas ansikte-mot-ansikte. Ett sätt som beskrevs 

var att mötas genom videokonferens, där en tv-skärm sammanför de olika parterna som 

medverkar i mötet (ibid.). 
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2.3 Samverkan mellan vårdaktörer 

Hälso- och sjukvård, omsorg och rehabilitering organiseras genom både kommun och 

landsting, där flera verksamheter med dess yrkesprofessioner är involverade. Verksamheterna 

lyder under olika lagstiftning och har skilda synsätt, värdegrunder och mål för sitt arbete, 

vilket innebär att samspelet parterna emellan kan vara både komplext och svåröverskådligt 

(Blomqvist & Petersson, 2014). För att hälso- och sjukvård och social omsorg ska fungera på 

ett effektivt och patientsäkert sätt är det viktigt att det finns en välorganiserad samverkan 

mellan de två huvudmännen, att det finns en fungerande vårdkedja (Fridstedt, 2016). 

Samverkan definieras, enligt Socialstyrelsens termbank, som "övergripande gemensamt 

handlande på organisatoriskt plan för ett visst syfte" (Socialstyrelsen, 2011). Vårdkedjan 

beskrivs av Blomqvist och Petersson (2014) som en samordning mellan vårdens olika 

verksamheter, yrkesgrupper och insatser, där varje del representerar en länk som tillsammans 

bildar en kedja med patienten i centrum. Kedjan kan vidare liknas vid en process som 

tydliggör hur information om patientens behov, resurser, hinder och tidigare insatser överförs 

vid överflyttning mellan de olika verksamheterna. Vårdkedjan tydliggör även var 

betalningsansvaret för de åtgärder som sätts in ligger (ibid.). Skyldighetsaspekter till 

samverkan finns lagstadgat i såväl Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30, 7 kap., 7 §) 

som Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453, 2 kap., 6 §). En grundläggande förutsättning för 

samverkan genom hela vårdkedjan är enligt Fridstedt (2016) en god och korrekt 

informationsöverföring mellan vårdgivare om patientens fortsatta vård, behandling, 

rehabilitering och omsorg. Samverkan mellan kommun och landsting bygger även på att det 

finns en ömsesidig tillit, respekt och en god dialog mellan vårdgivarna för att kunna tillgodose 

patientens behov och utföra ett patientsäkert arbete (ibid.). 

  

2.3.1 Samordnad vårdplanering 

En vanligt förekommande samverkansform är den samordnade vårdplaneringen som sker när 

patienten efter en sjukhusvistelse fått ett förändrat vårdbehov och bedöms vara föremål för 

fortsatta vård- och omsorgsinsatser efter utskrivningen (Fridstedt, 2016). Den samordnade 

vårdplaneringen syftar till att samordna de hälso-, sjukvårds- och omsorgstjänster som blir 

aktuella för patienten i samband med att hen skrivs ut från sjukhuset, för att möjliggöra en 

smidig och patientsäker övergång. Vid en samordnad vårdplanering deltar berörd personal 

tillsammans med patient och eventuellt anhöriga för att utforma en individuellt anpassad 

vårdplan (Efraimsson, Sandman, Hydén & Holritz Rasmussen, 2006). Vårdplanen ska enligt 

Socialstyrelsen (SOSFS 2005:27, 3 kap., 4 §) innehålla information om det bedömda behovet 

av insatser samt tydliggöra vem som är ansvarig för respektive insats. Bauer, Fitzgerald, 

Haesler och Manfrin (2009) beskrev i sin översikt om vårdplanering för äldre personer att 

upprättandet av en individuell vårdplan var en viktig grundsten i en framgångsrik 

vårdplanering. Väl genomförda vårdplaneringar som resulterade i en effektiv, omfattande och 

individanpassad vårdplan kunde leda till färre återinläggningar, minskade komplikationer i 

eftervården samt ökad tillfredsställelse hos patient och anhöriga (ibid.). 

  

Inom Region Örebro Län används ett gemensamt dataprogram, LifeCare, som möjliggör 

informationsutbyte mellan kommun och landsting. I programmet uppdaterar regelbundet 

personal från de båda verksamheterna information om patientens hälsotillstånd i syfte att 

skapa en integrerad vårdkedja (www.visamregionorebro.se). Då en läkare bedömer att det 

kommer att finnas behov av fortsatta insatser efter patientens sjukhusvistelse ska hen initiera 

att ett inskrivningsmeddelande till berörda enheter i kommunen och öppenvården upprättas. 

Syftet med inskrivningsmeddelandet är dels att befintlig vård och omsorg i hemmet ska kunna 

stoppas under tiden då patienten vårdas inom slutenvård, men också att socialtjänst och 



5 
 

öppenvård ska kunna påbörja planering av fortsatta vård- och omsorgsinsatser efter 

utskrivningen (Björvell, 2017).   

   

Det finns ett antal studier som belyser kommunikation och patientdelaktighet i 

vårdplaneringssammanhang. I en översikt där Carroll och Dowling (2007) granskade flera 

studier om vårdplanering går att läsa att de väsentliga delarna i en framgångsrik sådan var 

kommunikation, samordning, utbildning, samarbete och patientens känsla av delaktighet. 

Författarna beskrev att eftersom en övergång från sjukhuset till hemmet ska vara smidig och 

patientsäker, var planeringen inför utskrivningen en avgörande del i patientens fortsatta 

livskvalité och hälsa. God och effektiv kommunikation baserad på öppen dialog och en 

gemensam vision om framtiden, var därmed en av vårdplaneringens främsta grundstenar 

(ibid.). 

  

Även Donovan, Looney, McKiernan och O’Connor (2017) beskrev kommunikationens 

viktiga del i vårdplaneringssammanhang. Författarna menade att en välfungerande 

kommunikation mellan patient, anhöriga och vårdpersonal spelade en avgörande roll för 

patientens framtida livskvalité och hälsa. Bristfällig kommunikation under 

vårdplaneringsmötet kunde leda till att patienten inte fick det stöd och den hjälp som 

behövdes efter utskrivningen, vilket kunde öka risken för återinläggning på sjukhus (ibid.). 

  

2.3.2 Samordnad vårdplanering via videolänk 

I takt med den ökade digitaliseringen inom vården blir det allt vanligare att genomföra 

samordnad vårdplanering på distans med hjälp av videolänk och webbkamera (SKL, 2017). 

Vårdplanering via videolänk sker genom att vårdplaneringsteamet från kommunen 

kommunicerar med vårdpersonal och patient på sjukhuset via en tv-skärm med bild- och 

ljudöverföring. De medverkande bör sitta i en lokal som är utformad för ändamålet. Anhöriga 

får medverka under mötet, antingen i den lokal som kommunens personal befinner sig i eller 

på sjukhuset tillsammans med patienten (Region Örebro län, u.å.). Oavsett om 

vårdplaneringen sker på distans via video eller fysiskt bör mötet följa samma struktur och 

innehålla likvärdig information (Fridstedt, 2016). 

  

Vårdplanering via videolänk har studerats utifrån olika perspektiv. I en studie om 

informationsöverföring vid vårdplanering gjord av Helgesson et al. (2005) påvisades ett flertal 

fördelar med denna typ av mötesform. En sådan var att den totala mötestiden vid 

vårdplanering via videolänk ofta blev kortare än vid fysiska möten, vilket ökade möjligheten 

för fler yrkesprofessioner att delta. Andra fördelar som beskrevs var minskade resekostnader 

för kommunens personal samt högre krav på struktur och tydlighet i 

dokumentationsförfarandet vid vårdplanering via videolänk (ibid.). 

  

Vårdplanering med hjälp av videostöd har även utvärderats av Vänersborgs Kommun (Linder, 

2012). Syftet var att belysa hur patienterna på tre vårdavdelningar uppfattade vårdplanering 

via videolänk samt hur denna typ av mötesform skilde sig från det traditionella 

vårdplaneringsmötet. Resultatet visade att vårdplanering via videolänk tog mindre tid i 

anspråk och att mötesstrukturen upplevdes vara mer tydlig än vid de traditionella mötena. 

Utvärderingen visade vidare att de flesta patienter och anhöriga som deltog i 

videovårdplanering ansåg att tekniken fungerade bra och att de till stor del kunde följa med 

och känna sig delaktiga i vad som sades (ibid.). 
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2.3.3 Rutin för samordnad vårdplanering vid utskrivning via videolänk 

Region Örebro län har utformat en rutin för samordnad vårdplanering via videolänk för att 

underlätta förutsättningarna för ett gott vårdplaneringsmöte på distans. I rutinen finns 

rekommendationer kring hur ett distansmöte via video ska förberedas och genomföras. Den 

innehåller en checklista som på ett konkret sätt beskriver vad som ska göras och vem som har 

ansvaret för respektive aktivitet. Rutinen innehåller även rekommendationer kring när det är 

mindre lämpligt att genomföra en vårdplanering via videolänk samt hur lokal och 

videoutrustning bör utformas och anpassas. I rutinen finns även ett avsnitt som behandlar 

informationssäkerhet vid röst- och videosamtal (Region Örebro län, 2016). 

 

  

3. PROBLEMFORMULERING 

 

Vårdplanering via videolänk är ett relativt nytt förfaringssätt som ännu inte är så väl utforskat, 

varvid det finns få vetenskapliga artiklar och studier som belyser ämnet att tillgå. Då 

framtidens sjukvård kommer att innefatta ett ökat utnyttjande av digital teknik kommer med 

stor sannolikhet vårdplanering via videolänk bli ett allt vanligare sätt att mötas och 

kommunicera på. Sjuksköterskor inom slutenvården kommer i hög grad att bli involverade i 

och påverkas av den nya digitala utvecklingen. Ökad kunskap om sjuksköterskors 

erfarenheter av vårdplanering via videolänk kan förhoppningsvis leda till en ökad 

medvetenhet kring digitaliseringens möjligheter, men också användas som underlag för 

förbättringsarbete. 

  

 

4. SYFTE 
 

Syftet med studien var att beskriva slutenvårdssjuksköterskors erfarenheter av samordnad 

vårdplanering via videolänk. 

  

 

5. METOD 

5.1. Design 

Studien har en deskriptiv design och genomfördes som en enkätstudie med öppna 

frågeställningar (Trost & Hultåker, 2016). Bearbetning och analys utfördes induktivt med 

kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). 

   

5.2 Urval 
Studien genomfördes under november-december 2017, bland ett urval av sjuksköterskor på 

tre somatiska slutenvårdsavdelningar på ett sjukhus i Region Örebro län. Antalet deltagare var 

på förhand inte fastställt, utan målet var att få in så många enkätsvar som möjligt från den 

valda populationen. Deltagarna valdes ut genom ett så kallat bekvämlighetsurval 

(Kristensson, 2014) där personer från ett visst sammanhang tillfrågades, i detta fall 

avdelningar där författarna hade vetskap om att vårdplanering via videolänk var en vanligt 

förekommande mötesform. 

  

Rekryteringsprocessen inleddes med att avdelningscheferna på de aktuella avdelningarna 

kontaktades via mail för godkännande av genomförande av enkätstudien. I samband med den 
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kontakten bifogades ett informationsbrev som innehöll fakta om studiens syfte, 

datainsamlingsmetod, etiska förehavanden och när i tiden studien var tänkt att genomföras. 

Efter att förfrågan godkänts av avdelningscheferna, ombads de att informera sjuksköterskorna 

på sina respektive avdelningar om att studien skulle komma att genomföras och när. I 

samband med denna kontakt fick de även besked om när en muntlig information skulle 

komma att ges till sjuksköterskorna samt att det färdiga examensarbetet efter avslutad kurs 

skulle komma att distribueras till avdelningen. 

  

Inklusionskriteriet för studiedeltagande var att sjuksköterskorna skulle ha erfarenhet av 

samordnad vårdplanering via videolänk. De sjuksköterskor som saknade denna erfarenhet 

exkluderades med automatik från studien genom att de inte kunde besvara enkätens frågor 

(exempelvis sjuksköterskor med nattjänstgöring). Urvalet omfattade 25 sjuksköterskor i 

åldrarna 23-60 år som hade en yrkeserfarenhet från 10 månader till över 30 år. 

 

5.3 Datainsamling 

Nästa steg i processen var att konstruera webbenkäter med hjälp av en hemsida på nätet 

(https://sv.surveymonkey.com/). Sidan valdes ut efter noga jämförelser med andra 

enkätprogram och bedömdes passa för ändamålet. Enkätfrågor utformades efter noga 

överväganden för att kunna återkopplas till studiens syfte och för att vara enkla, naturliga och 

oprovocerade att besvara (Olsson & Sörensen, 2011). Två bakgrundsfrågor användes där 

deltagarna tillfrågades om ålder och antal yrkesverksamma år som sjuksköterskor (Polit & 

Beck, 2017). Därefter följde fyra öppna frågor relaterade till studiens syfte, där deltagarna 

fick berätta fritt om sina erfarenheter (Kristensson, 2014). Enkäten skrevs även ut på papper 

för att möjliggöra ifyllnad för hand. När enkäten var färdigställd testades den digitalt på två 

oberoende personer för att säkerställa att layout, länkar och sammanställning såg ut och 

fungerade såsom utlovats samt att enkätfrågorna var tydliga att förstå och besvara. 

 

Därefter inleddes datainsamlingen genom att besöka de aktuella avdelningarna för att ge 

muntlig information till de potentiella studiedeltagarna och för att dela ut enkäten. Samtliga 

sjuksköterskor som var på plats under informationen fick motta ett kuvert med 

informationsbrev, enkät och skriftlig instruktion om hur webbenkät alternativt pappersenkät 

skulle fyllas i. Samtliga sjuksköterskor fick tydlig information om att deltagandet skedde på 

frivillig basis och att de när som helst kunde dra sig ur studien utan att uppge förklaring. De 

ombads att fylla i enkäten inom en vecka och informerades om att deras samtycke till studien 

medgavs i samband med besvarad enkät. Om de valde att fylla i enkäten för hand fick de 

avslutningsvis information om att den efter ifyllnad skulle läggas i det bifogade kuvertet, 

klistras igen och därefter lämnas till avdelningschef. Då samtliga sjuksköterskor inte var på 

plats under den muntliga informationen skickades informationsbrev, länk till webbenkät och 

instruktioner för ifyllnad av enkät ut via mail till respektive avdelnings alla sjuksköterskor. 

Mailadresser hade distribuerats till författarna av avdelningscheferna. Kuvert med 

informationsbrev och enkäter lämnades även kvar på avdelningarna för att kunna delas ut av 

avdelningschef vid behov. Informationsbrev finns bifogat som bilaga 1. 

  

Fyra dagar efter den muntliga informationen skickades en skriftlig påminnelse ut till samtliga 

sjuksköterskors mailadresser. En vecka efter att enkäterna lämnades ut besökte författarna 

avdelningarna för insamling. Vi det tillfället hade 21 sjuksköterskor besvarat enkäten via mail 

och fyra sjuksköterskor via papper. De enkäter som besvarats för hand lades av författarna in i 

det webbaserade enkätprogrammet för att underlätta kommande analysförfarande. Enkäten 

finns bifogad som bilaga 2. 

https://sv.surveymonkey.com/
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5.4 Bearbetning och analys 

Den insamlade datan från enkäterna analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012), där det insamlade materialet bröts ner till mindre 

beståndsdelar som kodades, kategoriserades och därefter bildade ett tema.  

  

Det insamlade materialet kopierades ordagrant från enkätprogrammet och lades in i ett digitalt 

dokument, där varje fråga initialt sammanställdes var för sig och sedan sparades ner som en 

sammansatt enhet.  Analysförfarandet utfördes till en början på varsitt håll där texten som 

utgjorde analysenheten vid upprepade tillfällen lästes igenom av författarna för att skapa en 

sammanfattande helhetsbild. Meningar som svarade till studiens syfte markerades med 

överstrykningspenna. Ord och meningar med liknande innehåll markerades med samma färg, 

varvid texten allteftersom delades in i meningsbärande enheter. Författarnas meningsbärande 

enheter jämfördes sedan med varandra och därefter fortsatte analysprocessen gemensamt. 

Meningsenheterna kondenserades som underlag till kodning, varvid koderna därefter 

jämfördes med avseende på likheter och skillnader. Koder med gemensamt innehåll 

sammanfördes och sorterades vidare till underkategorier och kategorier. Utifrån kategorierna 

identifierades vidare ett tema som ansågs vara den röda tråden genom hela resultatet  

(se tabell 1). 

  

Tabell 1: Schematisk bild över analysprocessen       

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

 

Inför VPL via länk 

behöver jag se till att 

både boka utrustning 

för VPL, men även 

boka tekniker på plats 

samt tillgänglig sal för 

mötet 

 

Måste boka 

utrustning, tekniker 

och sal 

 

Göra flera 

bokningar 

 

Boknings- och 

informationsarbete 
krävs 

 

Omfattande 

förberedelser 
krävs 

 

 

 

 

Ökad arbets-

belastning 

 

Som sjuksköterska 

måste du sitta med hela 

vårdplaneringen 

(istället för 15 min utan 

länk) och det kan 

ibland dra ut väldigt 

mycket på tiden 

 

Sjuksköterskan 

måste medverka 

under hela 

vårdplaneringen 

 

Måste delta 

under hela vpl 

 

Ökad närvaro krävs 
 

Resurskrävande 

utförande 

 

Är det en äldre person 

som hör/ser dåligt och 

kanske sviktar 

kognitivt så blir det 

inget bra. De har 

många gånger svårt att 

uppfatta vad som sker. 

 

Svårt med kognitiv 

svikt och hörsel- 

och synnedsättning 

 

Svårt vid 

kognitiv svikt 

och nedsatt 

kommunika- 
tionsförmåga 

 

Kommunikations-

svårigheter 

 

Påverkad 

patientdelaktighet 
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5.5 Forskningsetiska överväganden 

Forskning, oavsett vetenskaplig nivå och design, får aldrig utsätta människor för fysiskt eller 

psykiskt obehag eller skada och ska alltid utgå från de forskningsetiska principerna 

autonomiprincipen, godhetsprincipen, rättviseprincipen och principen om att inte skada 

(Olsson & Sörensen, 2011). I studien togs hänsyn till autonomiprincipen genom att 

individerna lämnade sitt samtycke till deltagande och fick tydlig information om att 

deltagandet var frivilligt, godhetsprincipen genom att författarna hade en förhoppning om att 

studien skulle kunna leda till förbättringar som kunde komma att gynna sjuksköterskor och 

patienter, rättviseprincipen genom att alla deltagare behandlades lika och fick ta del av 

samma information samt principen att inte skada genom att det inte fanns något i studien som 

skulle kunna åsamka deltagarna fysisk eller psykisk skada. 

  

Innan studien påbörjades gjordes en forskningsetisk bedömning av författarna, med reflektion 

kring hänsynstagande av deltagarnas anonymitet och konfidentialitet. Studiens design och 

innehåll diskuterades och godkändes av handledare innan studiestart. Varken namn eller kön 

på deltagarna efterfrågades i enkäten för att minimera risken för att svaren skulle kunna 

härledas tillbaka till respondenterna. Samtliga deltagare fick information om hur enkäten 

skulle fyllas i och hur den besvarade enkäten skulle hanteras och distribueras för att minimera 

risken för åtkomst av obehöriga. När enkäten besvarades via länk i mail skickades den 

automatiskt till ett databaserat enkätprogram där all data sammanställdes och behandlades 

konfidentiellt. Inga obehöriga har haft tillgång till enkätprogrammet då programmet varit 

lösenordsskyddat. Allt pappersmaterial har under studiens gång förvarats inlåst när det inte 

använts och har efter slutförd studie körts i dokumentförstörare. 

  

Informationskravet (Olsson & Sörensen, 2011) uppfylldes på både individ- och 

verksamhetsnivå genom såväl skriftlig som muntlig information om studien. 

Avdelningscheferna på de aktuella avdelningarna erhöll skriftlig information om studiens 

syfte och utförande, och lämnade efter det sitt skriftliga godkännande via mail till 

genomförande av studien på respektive avdelning. Samtliga deltagare erhöll skriftlig 

information om studiens syfte, upplägg och etiska förehavanden via mail. Somliga fick även 

ta del av samma information muntligen, då avdelningarna under en eftermiddag besöktes av 

författarna till studien. Samtycke till studiedeltagande erhölls i samband med besvarad enkät, 

vilket tydligt framgick av den information som lämnades ut.  

 

Viss förförståelse kring det undersökta området fanns då författarna deltagit vid ett antal 

vårdplaneringar via videolänk i samband med sina VFU-placeringar på två av de deltagande 

avdelningarna. Författarna har genom hela arbetet varit medvetna om sin förförståelse och 

strävat efter att förhålla sig objektiva till det insamlade materialet, analysprocessen och 

resultatet. 
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6. RESULTAT 
 

Studien omfattade enkäter besvarade av 25 sjuksköterskor verksamma inom tre somatiska 

slutenvårdsavdelningar på ett sjukhus i Region Örebro län. Resultatet sammanfattades i tre 

kategorier och sex underkategorier relaterade till sjuksköterskors erfarenheter av 

vårdplanering via videolänk. Utifrån underkategorier och kategorier identifierades ett 

övergripande tema. De tre kategorierna var “Omfattande förberedelser krävs”, 

“Resurskrävande utförande” samt “Påverkad patientdelaktighet”. Det övergripande temat 

var “Ökad arbetsbelastning” (se tabell 2). Resultatet presenteras i löpande text med 

kategorier och underkategorier som rubriker samt med hjälp av citat från enkäterna. Varje 

kategori inleds med en kort summering av vad som kommer att tas upp under respektive 

rubrik. 

  

Tabell 2. Resultatets kategorier, underkategorier och tema  

Underkategori Kategori Tema 

Boknings- och informationsarbete 

krävs 

Miljöanpassning krävs 

Omfattande förberedelser 

krävs 

  

 

 Ökad 

arbetsbelastning 
Ökad närvaro krävs 

Ökat informationsansvar 

Resurskrävande utförande 

Kommunikationssvårigheter 

Fungerande teknik krävs 

Påverkad patientdelaktighet 

 

6.1 Ökad arbetsbelastning 
Sjuksköterskornas erfarenheter var att vårdplanering via videolänk medförde en ökad 

arbetsbelastning med avseende på omfattande förberedelser, ökat informationsansvar och en 

ökad närvaro under mötesutförandet. Detta för att uppnå goda kommunikativa förutsättningar 

som kunde bidra till ökad patientdelaktighet. Videolänksbaserad vårdplanering beskrevs vara 

en tidskrävande aktivitet som kom att påverka deras övriga avdelningsarbete. 

6.1.1 Omfattande förberedelser krävs 

I enkäten framkom att vårdplanering via videolänk innebar en hel del tidskrävande 

förberedelser från sjuksköterskornas sida. Det handlade bland annat om att boka utrustning 

och lokal, informera patient och anhöriga om vårdplaneringen, ”läsa in sig på patienten” samt 

att anpassa den omgivande miljön för att möjliggöra ett utvecklande möte. 

6.1.1.1 Boknings- och informationsarbete krävs 

Bokningsförberedelser inför vårdplanering via videolänk var enligt sjuksköterskorna en 

tidskrävande aktivitet som många uppfattade som bekymmersamt, då det tog tid från det 

övriga avdelningsarbetet. För att genomföra en vårdplanering via videolänk behövde många 

av sjuksköterskorna boka och hämta videoutrustning samt se till att det fanns en tillgänglig sal 
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där vårdplaneringen kunde äga rum. Somliga sjuksköterskor menade även att det fanns ett 

behov av teknisk hjälp för uppkoppling till avsedd kommun, varvid bokning av tekniker 

behövde göras inför vårdplaneringsmötet. 

  

“Inför VPL via videolänk behöver jag se till att både boka utrustning för själva VPL, men 

även boka tekniker på plats samt tillgänglig sal för själva mötet.” Sjuksköterska 24 år, arbetat 

i 1 år. 

  

Sjuksköterskorna beskrev att en vårdplanering via videolänk förutsatte att såväl erhålla 

relevant patientinformation som tillgodose patient och anhöriga med information inför mötet. 

Inför vårdplaneringen, återgav sjuksköterskorna att de läste på om patienten i journalen samt 

samtalade med kollegor och eventuellt anhöriga för att få information om patientens mående 

och vad som skett under sjukhusvistelsen. Sjuksköterskorna beskrev också att de informerade 

patienten och anhöriga, om de skulle delta, hur en vårdplanering via videolänk gick till och 

hur mötet skulle komma att genomföras. Några sjuksköterskors erfarenhet var att trots noga 

information inför vårdplaneringen, var det svårt för många av de äldre patienterna att förstå 

sig på tekniken och mötets upplägg, vilket medförde viss osäkerhet hos patienterna. 

 

“Jag försöker förklara så gott det går hur det kommer att gå till men upplever ofta att de 

äldre har svårt att förstå sig på tekniken.” Sjuksköterska 34 år, arbetat i 1 år. 

  

6.1.1.2 Miljöanpassning krävs 

I enkäterna framkom att för att vårdplanering via videolänk skulle fungera krävdes en bra 

omgivning för att underlätta god kommunikation. Det ingick enligt sjuksköterskorna i deras 

förberedelse att se till att miljön var väl anpassad till ändamålet. Sjuksköterskorna beskrev att 

rummet bör vara ljust och att de medverkande bör sitta på ett sätt så att alla syns i bild. En 

aspekt som lyftes fram var att problem kunde uppstå om det var många personer som deltog i 

vårdplaneringsmötet, då alla inte fick plats i bild och inte kom till tals på ett optimalt sätt. 

  

”Ser till att rummet är ljust och att medverkande sitter bra så att vi hörs och syns.” 

Sjuksköterska 60 år, arbetat i 14 år. 

  

Resultatet visade att många sjuksköterskor varken kände till eller använde sig av den rutin för 

vårdplanering via videolänk som utformats av Region Örebro län i syfte att underlätta 

förberedelse och mötesstruktur. De få som kände till rutinen ansåg att den var bra som stöd 

och lätt att följa. 

  

“Jag har ej läst den. Visste inte att den fanns.” Sjuksköterska 23 år, arbetat i 10 månader. 

  

 

6.1.2 Resurskrävande utförande 

Sjuksköterskornas erfarenheter var att vårdplanering via videolänk medförde ett ökat 

informationsansvar gentemot såväl patient som kommun samt en ökad närvaro under 

mötesutförandet. 

6.1.2.1 Ökad närvaro krävs 

En aspekt som lyftes fram i enkäten var tidsåtgången vid vårdplanering via videolänk. 

Sjuksköterskorna menade att vårdplanering via videolänk var mer tidskrävande, då de i dessa 

sammanhang förväntades att delta under hela vårdplaneringen. Detta till skillnad mot det 
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fysiska mötet, där de endast gav en kort rapport om patientens medicinska status och behov 

och därefter avlägsnade sig. Anledningen till sjuksköterskornas fullständiga närvaro vid 

videolänksplanering beskrevs vara att äldre patienter kunde ha svårt att höra, se och förstå 

mötets syfte och därmed ha ett ökat behov av stöd för att uppnå delaktighet. Det upplevdes 

vara både stressande och pressande med avseende på ansvaret för övriga patienter på 

avdelningen. Ytterligare en aspekt som påverkade mötets tidsåtgång var att sjuksköterskorna 

många gånger fick återupprepa och förklara för patienter med kommunikativa hinder vad som 

sades från “andra sidan”, vilket innebar ett mer tidskrävande möte. 

  

“Videolänk innebär i regel merarbete för mig då jag behöver närvara längre, eller under hela 

mötestiden samt ofta redogöra för beslut efter mötet då patienten inte förstått vad som 

beslutats kring sin situation.” Sjuksköterska 26 år, arbetat i 2 år. 

  

Det fanns sjuksköterskor som beskrev att vårdplaneringsmöten via videolänk var mer 

effektiva och uppstyrda än de fysiska, vilket resulterade i att den totala mötestiden 

förkortades. Detta på grund av att situationen inte gav utrymme för irrelevant kommunikation 

utan endast fokuserade på ändamålsenliga diskussioner. En effektiv mötesstruktur och 

förkortad tidsåtgång bedömdes vara en förutsättning för sjuksköterskornas fullständiga 

deltagande. 

  

“Då vi som sjuksköterskor måste sitta med under hela mötet via länk är det viktigt att det inte 

drar ut på tiden och vi diskuterar bara det väsentliga, vilket är bra.” Sjuksköterska 25 år, 

arbetat i 10 månader. 

  

6.1.2.2 Ökat informationsansvar  
Enkätsvaren gav uttryck för att det vid vårdplanering via videolänk krävdes större lyhördhet 

och ett ökat aktivt lyssnande hos sjuksköterskan för att tillgodose patientens behov av 

information. Resultatet visade att många sjuksköterskor ansåg att deras informationsansvar 

ökade i samband med vårdplanering via videolänk. När patienten hade nedsatt hörsel beskrev 

sjuksköterskorna att de måste lyssna mer aktivt på vad som sades under mötet, då de många 

gånger i efterhand var tvungna att förtydliga och återberätta för patienten vad som sagts och 

bestämts. Sjuksköterskornas erfarenheter var också att de under mötet via videolänk 

regelbundet behövde säkerställa att patienten hängde med i konversationen och att 

informationen nått fram. 

  

“Jag som sjuksköterska har ett stort ansvar att iaktta om patienten hör rätt information och 

om vårdplaneringsteamet har hört patientens önskan.” Sjuksköterska 26 år, arbetat i 4 år. 

  

Av resultatet att döma verkade det finnas vissa brister i informationsöverföringen mellan 

kommunens vårdplaneringsteam och sjuksköterskorna på avdelningen. Flera av 

sjuksköterskorna hade erfarenhet av att kommunen inte alltid var lyhörda på deras 

information om patientens tillstånd och ibland var för snabba med att initiera vårdplanering 

via videolänk. Detta trots att sjuksköterskorna på avdelningen påtalade att patienten inte 

lämpade sig för den typen av möte. Sjuksköterskorna gav uttryck för att det borde vara de som 

har den närmsta kontakten med patienten som skulle ha mandat att bestämma över 

vårdplaneringens förfaringssätt. 

  

“Jag upplever att kommunen många gånger är lite för ivriga och vill ha VPL via länk, vissa 

gånger funkar det jättebra och då tycker jag att det är en bra lösning, men jag skulle vilja att 

kommunen kunde lyssna på oss lite mer då vi signalerar att länk inte är en bra idé. Det är ju 
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trots allt vi på sjukhuset som har kontakt med patienten i dagsläget.” Sjuksköterska 34 år, 

arbetat i 1 år 

En positiv aspekt med videolänksbaserad vårdplanering som lyftes fram med avseende på 

informationsöverföring och dialog med kommunen, var att oavsett patientkategori gick det 

ofta snabbare att få en tid för vårdplanering via länk. På det sättet möjliggjordes således en 

tidigare planering inför patientens utskrivning från sjukhuset. 

  

“Det kan vara lättare att få en snabbare tid med videokonferens. Planeringen inför hemgång 

kan påbörjas tidigare.” Sjuksköterska 35 år, arbetat i 11 år. 

6.1.3 Påverkad patientdelaktighet  

Sjuksköterskorna föredrog det fysiska vårdplaneringsmötet framför det videolänksbaserade 

med avseende på kommunikation och patientdelaktighet. Kommunikativa och kognitiva 

svårigheter hos patienten samt tekniska problem beskrevs vara faktorer som hade negativ 

påverkan på mötets utförande samt minskade patientens förutsättningar till ett aktivt 

deltagande. 

6.1.3.1 Kommunikationssvårigheter 

Patientdelaktigheten under vårdplaneringsmöte via videolänk beskrevs till stor del påverkas 

av patientens kommunikationsförmåga och kognitiva status. Sjuksköterskornas erfarenhet var 

att eftersom de flesta patienter som vårdplanerades var äldre personer med syn- och 

hörselnedsättningar var vårdplanering via videolänk svårt att genomföra på ett sätt som 

gynnade patientens aktiva deltagande. Nedsatt hörsel och syn samt förvirrings- eller 

demenstillstånd var faktorer som enligt flera sjuksköterskor minskade graden av delaktighet 

hos patienten. Även språkliga svårigheter kunde påverka patientens delaktighet och 

trygghetskänslan kunde minska på grund av osäkerhet och ovana kring tekniken. Ytterligare 

en aspekt som lyftes fram i enkäterna var att tempot under vårdplaneringar via videolänk ofta 

var högre, vilket några av sjuksköterskorna upplevde var till nackdel för patienten med 

avseende på kommunikation och delaktighet. Patienten beskrevs ha svårt att följa med i vad 

som beslutades och vilken roll de olika deltagarna hade när mötet gick i ett för raskt tempo. 

  

“Jag upplever att det för vissa patienter kan vara svårt att känna sig delaktig i mötet då 

tempot ofta blir lite högre och mindre personligt. Patienterna som vårdplaneras är ofta äldre 

med såväl syn som hörselnedsättning och det kan ofta bli svårt att anpassa kommunikationen 

via länk på ett sånt sätt så även patienten ser, hör och förstår.” Sjuksköterska 23 år, arbetat i 

1,5 år. 

  

Ett fåtal av sjuksköterskorna hade goda erfarenheter av vårdplanering via videolänk och 

menade att förutsättningarna för patientdelaktighet var goda när patienten som vårdplanerades 

var adekvat och hade god kommunikationsförmåga. 

  

“Fungerar bra om patienten är klar och redig och att det inte går för fort när det ska 

redogöras för vad man kan få hjälp med”. Sjuksköterska 60 år, arbetat i 14 år. 

 

Sjuksköterskorna föredrog det fysiska mötet framför mötet via videolänk, då många betonade 

att det fysiska mötet skapade större förutsättningar för patientdelaktighet och god 

kommunikation. Det beskrevs bland annat i termer av att den personliga kontakten 

stimulerade samtalen och gav dem ett bättre och mer naturligt flyt samt att patientens 

möjlighet att komma till tals blev större. Tempot bedömdes vara lägre och situationen mindre 

stressig när alla från vårdplaneringsteamet fanns på plats för att vårdplanera. Av 
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sjuksköterskornas erfarenheter att döma ökade delaktighet och trygghetskänsla, framförallt för 

patienter som hörde och såg dåligt, om de fick träffa en fysisk person istället för att 

kommunicera via en tv-skärm. Sjuksköterskornas erfarenhet var även att vid det fysiska mötet 

var det lättare att reda ut missförstånd och oklarheter, vilket resulterade i en tydligare och mer 

givande konversation för alla inblandade. 

  

“Jag upplever att fysiska möten är de som utfaller sig bäst. Patienten får ett ansikte på vilka 

som de pratar med. Det är även lättare för dem att se och höra vad personalen från 

kommunen säger. Det blir ofta missförstånd och de hör väldigt dåligt när vårdplaneringen 

sker via länk” Sjuksköterska 23 år, arbetat i 10 månader. 

6.1.3.2 Fungerande teknik krävs 

Förutom patientens kommunikativa och kognitiva status betonades även vikten av den 

tekniska utrustningens funktion för god kommunikation och ökad patientdelaktighet. För att 

skapa goda förutsättningar för ett stimulerande vårdplaneringsmöte som uppmuntrade till 

patientens deltagande krävdes att ljud, bild och internetuppkoppling fungerade felfritt. Flera 

sjuksköterskor hade erfarenhet av att tekniken strulade, främst vad gällde ljudet, men att även 

tekniskt krångel med bild och uppkoppling förekom. 

   

“Ofta är ljudet inte det bästa och jag som sköterska får ofta upprepa det som kommunen 

säger till patienten. Får nästan fungera som en tolk. För att patienten ska känna sig delaktig 

krävs det att jag som sitter bredvid är noga med att se till att patienten uppfattar allt som 

sägs”. Sjuksköterska 37 år, arbetat i 5 år. 

   

Det fanns också sjuksköterskor som hade positiva erfarenheter av tekniken och upplevde att 

utrustningen fungerade bra. 

  

“De flesta gånger har det inte varit något problem och för många är det intressant med TV 

överföring.” Sjuksköterska 59 år, arbetat i >30 år. 

  

I den besvarade enkäten lyftes den etiska aspekten av vårdplanering via videolänk. 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att när patienten hade kommunikationssvårigheter, led av 

kognitiv svikt eller när ljudupptagningen var dålig fanns en risk för att patienten inte hörde, 

såg eller förstod det som förmedlades och därmed hamnade “utanför” samtalet. 

Vårdplaneringsteamet beskrevs i vissa fall prata “över huvudet” på patienten eller direkt till 

anhöriga, vilket upplevdes vara kränkande för patientens autonomi och delaktighet. Resultatet 

gav även uttryck för att eftersom vårdplanering via videolänk var ett nytt sätt att kommunicera 

på, hade många äldre patienter svårt att förstå sig på tekniken, vilket kunde påverka graden av 

patientdelaktighet. 

  

“Jag upplever också ofta en sorts skamkänsla inför den etiska frågan om patientens rätt. 

Detta på grund av att det ofta blir scenarion där teamet pratar över huvudet på patienten 

eller genom anhöriga…” Sjuksköterska 26 år, arbetat i 2 år. 

  

“Under vårdplaneringen upplever jag att patienter ofta har mindre talan då vi använder oss 

av videokonferens, dels för att de inte hör/ser ordentligt men även då patienterna (som oftast 

är äldre) inte är vana att samtala via video. Ofta behöver man därför efter noga gå igenom 

vad samtalet handlade om och vilka beslut som fattats. Detta innebär alltså att patientens 

delaktighet under VPL upplevs minska.” Sjuksköterska 24 år, arbetat i 1 år. 
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7. RESULTATSAMMANFATTNING 

 

Studiens resultat kunde sammanfattas i tre kategorier som var: “Omfattande förberedelser 

krävs” där sjuksköterskorna delgav sina erfarenheter av bokningsförfarande, förberedande 

information och miljöanpassning. “Resurskrävande utförande” som belyste sjuksköterskans 

ökade informationsansvar och närvaro under mötet. “Påverkad patientdelaktighet” där 

sjuksköterskorna beskrev problematiken i att vårdplanera via videolänk när patienten hade 

kommunikativa och kognitiva svårigheter samt hur tekniska problem påverkade 

patientdelaktigheten. Utifrån dessa kategorier identifierades ett övergripande tema, ”Ökad 

arbetsbelastning”, som ansågs vara den röda tråden genom hela resultatet. 

 

8. DISKUSSION 

8.1. Metoddiskussion 
Studiens metodval grundade sig på syftesformuleringen, som avsåg att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av samordnad vårdplanering via videolänk (Kristensson, 2014). 

Valet av enkät motiveras dels av tidsaspekten, då det inte fanns tillräckligt med tid att 

genomföra intervjuer, men också av möjligheten att genom en enkätstudie nå ut till fler 

sjuksköterskor än vad som hade varit möjligt vid en intervjustudie (Billhult, 2017). 

Analysmetoden som användes var kvalitativ innehållsanalys, vilket bedömdes vara en 

passande analysmetod utifrån studiens syfte. 

  

En enkätstudie med öppna frågeställningar har många likheter med intervjustudien, som är en 

av de vanligaste insamlingsmetoderna för kvalitativa studier, med den stora skillnaden att 

respondenterna ger sina svar skriftligt i ett formulär istället för genom det talande 

ordet/verbala språket (Polit & Beck, 2017). Då studien inte syftade till att beskriva 

djupgående upplevelser och fenomen, gjordes bedömningen att syftet kunde besvaras genom 

en enkät med öppna frågor. En fördel med enkätstudien kontra intervjustudien är att den sker 

anonymt, vilket Polit och Beck (2017) menar kan resultera i ökad svarsfrekvens, då deltagarna 

ges utrymme att besvara enkätfrågorna utan risk för att kunna härledas tillbaka till svaren. 

Ytterligare en fördel med enkätstudien är att risken för att författarna påverkar deltagarna med 

sin förförståelse minskar, då de inte träffar deltagarna fysiskt (Polit & Beck, 2017). I den 

genomförda studien kan utformningen av enkätens frågor anses kunna ha påverkats av 

författarnas förförståelse och därmed indirekt påverkat deltagarna och resultatet. Några av 

enkätstudiens nackdelar är enligt Polit och Beck (2017), att författarna inte är lika delaktiga 

som vid en intervjustudie, vilket medför risk för korta och outvecklade svar samt obefintlig 

möjlighet till att ställa följdfrågor eller förklara otydliga frågeställningar. Det är även större 

risk för bortfall vid enkätstudier än vid intervju. Utfallet av denna studie blev hög 

svarsfrekvens och välbeskrivna svar, vilket medför ett antagande om att studiens syfte 

uppfylldes genom enkäter och att metodvalets fördelar övervägde dess nackdelar. 

  

Om studien istället hade genomförts som en enkätstudie med slutna frågor hade det varit 

möjligt att nå ut till fler sjuksköterskor i regionen och i närliggande kommuner och därmed 

fått ett mer omfattande och varierat datamaterial. Resultatet hade då kunnat presenteras i 

statistiska variabler och slutsatser kunnat generaliseras till den undersökta populationen 

(Kristensson, 2014). Då den genomförda studien inte avsåg att standardisera, beräkna eller 

generalisera utan syftade till att beskriva sjuksköterskors erfarenheter, gjordes bedömningen 

att öppna frågor var bäst lämpat för ändamålet. 
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En av studiens styrkor var att urvalet endast begränsades av en exklusionskriterie som sa att 

de sjuksköterskor som saknade erfarenhet av vårdplanering via videolänk exkluderades. 

Övriga sjuksköterskor inkluderades oavsett ålder och antal yrkesverksamma år, vilket 

möjliggjorde ett större urval. Att använda bekvämlighetsurval bedömdes i studien vara till 

fördel utifrån det faktum att författarna hade kännedom om att vårdplanering via videolänk 

var ett vedertaget förfaringssätt på de valda avdelningarna samt att det gav möjlighet att på 

kort tid nå ut till många deltagare. En begränsning av studien kan anses vara att 

bekvämlighetsurvalet endast inkluderade sjuksköterskor på ett sjukhus, vilket kan ha 

resulterat i en mindre spridd bild av vårdplanering via videolänk. Om studien inkluderat fler 

avdelningar på fler sjukhus inom Region Örebro län finns en möjlighet att utfallet av 

resultatet hade kunnat bli mer varierat. 

  

För att förhålla oss neutrala i genusfrågan gjordes valet att ej inkludera frågan om kön i 

enkäten, då vi ville undvika att eventuella föreställningar om manlig och kvinnlig teknisk 

kompetens skulle färga resultatet. Det gjordes även en bedömning att könsfrågan inte var 

relevant för studiens utfall då syftet var att beskriva erfarenheter hos 

slutenvårdssjuksköterskor, vilka kan representeras av både män och kvinnor. 

  

8.1.1 Trovärdighet 
Trovärdigheten i kvalitativa studier handlar om att utföra, analysera och tolka de 

tillvägagångssätt och resultat som studien består av, men också om att visa för läsaren att det 

som presenteras är sanningsenligt och tillförlitligt (Kristensson, 2014). Studiens trovärdighet 

har beaktats utifrån de fyra dimensionerna tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och 

verifierbarhet (ibid.). För att stärka tillförlitlighet och verifierbarhet har triangulering skett, 

där det insamlade materialet vid upprepade tillfällen lästs av båda författarna, för att minska 

risken för att en persons förförståelse skulle färga analysprocessen och resultatet. 

Analysprocessen har på ett tydligt sätt beskrivits och redovisats i en schematisk 

exempeltabell. Citat från enkäterna har åskådliggjorts i resultatdelen, för att verifiera 

sanningshalten från den insamlade datan och för att visa hur väl den relaterar till resultatet. 

För att tydliggöra studiens tillvägagångssätt och process har enkätfrågor och informationsbrev 

bifogats som bilagor. För att stärka överförbarhet och giltighet har urvalsprocessen och 

deltagarna på ett tydligt sätt beskrivits och information om när i tiden datainsamlingen ägt 

rum har tydliggjorts. Giltighetsaspekten har även stärkts genom att samtliga deltagare fått 

besvara exakt samma frågor som presenterats på samma sätt. Ytterligare frågor om deltagarna 

hade kunnat ställas för att ge en ännu tydligare bild av studiekontexten, men valet att begränsa 

antalet bakgrundsfrågor grundades i att dessa frågor inte ansågs vara relevanta med avseende 

på studiens syfte. Då studien endast omfattade besvarade enkäter från sjuksköterskor på ett 

sjukhus skulle överförbarheten till viss del kunna ifrågasättas (Kristensson, 2014). 

Alla tre avdelningar som deltog i studien var sedan innan kända för författarna, vilket bör 

beaktas vid granskning av studien. Båda författarna har haft VFU-placeringar på två av 

avdelningarna och är även anställda som timvikarier på den tredje av dem. Att det förelåg 

vissa kontakter och relationer till deltagare och chefer skulle kunna anses äventyra 

trovärdigheten i studien, men bedömdes i detta fall vara till fördel med avseende på den höga 

svarsfrekvensen och de utförliga svaren. Avdelningscheferna har här fungerat som en form av 

“gate-keepers” som ökade författarnas tillgång till forskningsfältet genom att möjliggöra 

besök på avdelningarna samt genom att vara delaktiga i informationsöverföringen vid 

urvalsprocess och datainsamling (Danielson, 2017). 
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8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av samordnad 

vårdplanering via videolänk. Diskussionen utgår från huvudfynden av de tre kategorier och 

sex underkategorier som resultatet sammanfattats i. 

  

Resultatet visade att sjuksköterskorna mestadels hade negativa erfarenheter av vårdplanering 

via videolänk, främst med avseende på tekniska problem, patientdelaktighet, 

informationsöverföring, kommunikation och tidsåtgång. I studien beskrevs att det inför 

vårdplanering via videolänk krävdes omfattande förberedelser i form av bland annat bokning 

av utrustning och lokal, informationsöverföring till patient och anhöriga samt anpassning av 

den fysiska miljön för att främja skapandet av goda kommunikationsmöjligheter. 

Sjuksköterskorna förväntades även sitta med under hela vårdplaneringsmötet via videolänk, 

vilket av många upplevdes vara både tidskrävande och stressande då de ofta redan har en 

pressad arbetssituation ute på avdelningarna. Sjuksköterskorna gav uttryck för att 

vårdplanering via videolänk innebar mer jobb än vid det fysiska vårdplaneringsmötet, där en 

egen reflektion är att det skulle kunna vara en orsak till det negativa resultatet. Hur stress 

påverkar sjuksköterskans psykiska arbetsmiljö och patientsäkerhet framgår inte av denna 

studie, men en stressad vårdmiljö kan på sikt tänkas påverka kommunikation, patientsäkerhet 

och vårdkvalitet.  Detta understryks av Ekdahl, Andersson och Friedrichsen (2010) som i sin 

studie om äldres upplevelser av delaktighet i vården, beskrev att stressad vårdpersonal kunde 

leda till bristande kommunikation och minskad patienttillfredsställelse. En egen reflektion 

utifrån fynden i studien av Ekdahl et al. (2010) är att för att minska stressupplevelse samt öka 

resursutnyttjande och patientdelaktighet, krävs förbättrade rutiner för förberedelser och 

genomförande av vårdplanering via videolänk. 

  

Sjuksköterskorna i studien uttryckte att patientens förutsättningar till delaktighet under 

vårdplaneringen minskade när mötet utfördes via videolänk. Deras erfarenheter var att den 

äldre patienten många gånger kunde ha svårt att höra, se och förstå sig på det digitala 

förfaringssättet och därmed ha minskad möjlighet att göra sina åsikter hörda. I en utvärdering 

av Linder (2012) med syfte att belysa multisjuka slutenvårdspatienters uppfattning av 

vårdplanering via videolänk kontra det traditionella vårdplaneringsmötet, visade resultatet på 

det motsatta. Utvärderingen visade att patienter som deltog i videovårdplanering ansåg att 

mötesformen och tekniken fungerade bra samt att de kunde känna sig delaktiga i det som 

förmedlades. Endast någon enstaka person upplevde kommunikationssvårigheter genom att 

inte höra tillräckligt bra, medan samtliga var nöjda med hur de kunde se medverkande aktörer 

på skärmen (ibid.). Att detta resultat så anmärkningsvärt skilde sig från resultatet i den 

genomförda studien är ett intressant faktum. En orsak till det skulle kunna vara att 

utvärderingen syftade till att belysa patientperspektivet och att insamlingsmetoderna därmed 

fokuserade på patienternas upplevelser istället för sjuksköterskornas. En egen reflektion är hur 

väl sjuksköterskornas bild av patienternas delaktighet överensstämmer med patienternas egna 

upplevelser. 

  

För att en vårdplanering ska bli framgångsrik och fylla sitt syfte beskrev Almborg, Ulander, 

Thulin och Berg (2008) att det var av stor vikt att patienten kände sig delaktig och gavs 

möjlighet att framföra sina önskemål och åsikter. De menade att för att ge patienten de bästa 

förutsättningarna för att vara delaktig i de beslut som tas, krävdes att patienten fått tillräcklig 

och individanpassad information om sin situation (ibid.). Detta understryks även av Fridstedt 

(2016) som menar att ansvarig för vårdplaneringsmötet alltid ska försäkra sig om att patienten 

förstått det som förmedlats för att främja patientens möjlighet till delaktighet. Fridstedt påtalar 

vidare vikten av att patientens medicinska och kognitiva status ligger på en nivå som 
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möjliggör kraft, ork och delaktighet under hela mötet (ibid.). Att skapa förutsättningar för 

patientdelaktighet i vården utgör en grundsten för god omvårdnad (Eldh, 2014) och finns även 

lagstadgat i Patientlagen (SFS 2014:821, 1 kap.,1 §), som syftar till att inom hälso- och 

sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens 

integritet, självbestämmande och delaktighet. Även Thompson (2006) beskrev 

patientdelaktighet som en mycket viktig aspekt att ta hänsyn till inom vården. Han påvisade i 

sin studie att patienten endast kunde bli delaktig genom en ömsesidig relation, dialog och ett 

delat beslutsfattande tillsammans med sjuksköterskan (ibid.). 

 

 I Region Örebro läns rutin om videolänksbaserad vårdplanering går att läsa att om patienten 

inte kan vara delaktig i mötet på grund av svårigheter att sitta upp, har dålig hörsel och/eller 

syn eller har en demensdiagnos ska en annan mötesform användas för vårdplanering. Det står 

även i rutinen att beslut om förfaringssätt ska tas med hänsyn till varje enskild patient (Region 

Örebro län, 2016), vilket sjuksköterskorna i studien inte ansåg efterföljdes. De gav här uttryck 

för att dialogen med kommunen i vissa fall var bristfällig och att de saknade mandat att 

bestämma över vårdplaneringens förfaringssätt. Vikten av ömsesidig dialog och god 

samverkan mellan kommun och landsting vid vårdplanering understryks av Bauer, Fitzgerald, 

Haesler och Manfrin (2009). De beskrev att en grundförutsättning för framgångsrik 

vårdplanering var god kommunikation mellan olika vårdaktörer, då vårdplaneringen bygger 

på ett multidisciplinärt teamarbete. Bristande kommunikation och dålig dialog mellan 

kommun och landsting kunde leda till en sämre utförd vårdplanering, vilket i sin tur kunde ha 

negativ påverkan på patienten (ibid.). Sjuksköterskorna i den genomförda studien uppgav att 

de åtskilliga gånger påtalat för kommunen att vårdplanering via videolänk inte lämpade sig 

för patienten, men att kommunen ändå initierade detta. En tänkbar orsak till kommunens 

initiativ kan vara att denna typ av mötesform möjliggör en snabbare tid för vårdplanering 

relaterat till att kommunpersonalen inte behöver ta hänsyn till restid. Fördelar med tidig 

vårdplanering finns beskrivet i tidigare forskning. I en översikt av Fox et al. (2013) 

konstaterades att vårdplanering som skedde tidigt under patientens sjukhusvistelse kunde 

minska risken för att patienten skulle återinläggas på sjukhus under de första 1-12 månader 

efter utskrivning. Översikten visade även att vårdtiden vid en eventuell återinläggning kunde 

förkortas om en väl utförd vårdplanering skett i ett tidigt skede (ibid.). För att en tidig 

vårdplanering ska vara effektiv och fördelaktig bör patientens medicinska status och 

förutsättningar vara så pass goda att hen kan vara delaktig i mötet (Thompson, 2006). 

Patienten bör även kunna tillgodogöra sig information om vad som beslutas och ha möjlighet 

att vara med och påverka sin egen situation (ibid.). Om en vårdplanering via videolänk sker 

tidigt under patientens sjukhusvistelse, men att dennes förutsättningar inte möjliggör god 

kommunikation och aktivt deltagande görs ett eget antagande om att de positiva aspekterna 

med en tidig vårdplanering försvinner. 

  

Det ovan beskrivna antagandet styrks av en tidigare studie med fokus på 

primärvårdssjuksköterskors erfarenheter av vårdplanering via videolänk, där de ställde sig 

mycket tvivelaktiga till hur vårdplanering via videolänk gynnade patienten med avseende på 

kommunikation och delaktighet (Hofflander, Nilsson, Eriksén & Borg, 2013). I studien 

beskrevs att sjuksköterskorna ur ett personal- och kostnadsperspektiv kunde se flera fördelar 

med vårdplanering på distans, men att de hade svårt att se patientens individuella vinster 

relaterat till att kommunikation, förståelse och mänsklig närkontakt kunde gå förlorad när 

deltagarna inte träffades i ett fysiskt möte (ibid.). 

  

Patientens lämplighet för vårdplanering via videolänk har studerats i ett projekt i Vännäs 

kommun, där författarna i sin artikel tar upp de etiska aspekterna vid kommunikation med IT 
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stöd (Lindqvist, Strömgren & Helgesson, 2006). Utfallet av projektet har flera likheter med 

den genomförda studien. Projektet gav uttryck för att det utifrån ett etiskt perspektiv borde 

vara den enhet som vårdat patienten och har kännedom om dennes aktuella tillstånd, som ska 

bestämma huruvida vårdplaneringen bör ske via länk eller ej. I projektets resultat framkom att 

vårdplanering via videolänk borde undvikas helt om patienten hade kognitiva svårigheter, var 

dement eller hade dålig hörsel, vilket överensstämmer med resultatet i den genomförda 

studien. 

 

Sjuksköterskorna i den genomförda studien lyfte den etiska aspekten vid vårdplanering via 

videolänk. Deras erfarenheter var att kommunikationen påverkades när mötet utfördes via 

länk och att patientens möjlighet till aktivt deltagande därmed minskade. Särskilt drabbade 

var de äldre patienterna med kommunikativa svårigheter och/eller kognitiv svikt som kunde 

ha svårt att förstå vad som förmedlades via skärmen. Att sakna förmåga att kunna ta del av 

vad som sades och beslutades under vårdplaneringsmötet ansågs vara kränkande för 

patientens autonomi och delaktighet. Svensk Sjuksköterskeförening (2016) har tagit fram en 

värdegrund för omvårdnad som innehåller etiska aspekter att ta hänsyn till och reflektera 

kring i rollen som sjuksköterska. I den betonas vikten av respekt för personens sårbarhet, 

värdighet, integritet och självbestämmande. Dessa aspekter anses vara viktiga att ta hänsyn till 

under hela vårdplaneringsprocessen för att tillgodose patientens behov och skapa en 

patientsäker övergång från sjukhuset till den kommunala omsorgen. 

 

Den ökade digitaliseringen kan för den äldre generationen vara svår att förstå sig på och ta till 

sig, då de känner sig osäkra på och främmande inför den nya teknikens för- och nackdelar 

(Nilsson, 2012). Det faktumet återfanns även i den genomförda studien där sjuksköterskorna 

gav uttryck för att många äldre patienter hade svårt att förstå innebörden av att mötas och 

kommunicera digitalt. Mycket av videokonferensens problematik kan därmed tänkas hänga 

samman med de äldres ovana kring den mobila och tekniska utvecklingen. Ett eget antagande 

kring ökad digitalisering är att när dagens teknikvana ungdomar blir gamla kommer digitala 

lösningar såsom vårdplanering via videolänk ses som en självklarhet snarare än ett hinder. I 

samband med ökad teknikvana hos såväl patienter som personal kan det även antas att den 

ökade digitaliseringen inom vården kommer att leda till en framgångsrik utveckling på såväl 

det individuella som samhälleliga planet (Östlund, 2012). 

 

9. SLUTSATS 

 

De slutsatser som dras i studien är att för att en samordnad vårdplanering via videolänk ska 

fungera som ett effektivt komplement till det fysiska vårdplaneringsmötet krävs att vissa 

aspekter tas i beaktning. Viktiga förutsättningar för detta förfaringssätt är att patienten som 

ska vårdplaneras har god kommunikationsförmåga, att den tekniska utrustningen fungerar 

samt att det föreligger en ömsesidig dialog mellan de olika vårdaktörerna. 

  

9.1 Kliniska implikationer 

Av den genomförda studien att döma kan det konstateras att vissa förbättringar bör ske för att 

förändra sjuksköterskornas erfarenheter av vårdplanering via videolänk. Det kan det handla 

om att skapa bättre rutiner för förberedelser och genomförande av vårdplanering, men också 

om strategier för att öka patientdelaktighet och förbättra dialog med kommunen. En del i 

förbättringsarbetet skulle kunna vara att samtliga berörda parter blir väl införstådda med den 

rutin för samordnad vårdplanering via videokonferens som Region Örebro län utformat, för 

att sedan kunna implementera den i vårdplaneringsprocessen. Ytterligare ett sätt att förbättra 

vårdplaneringsförfarandet skulle kunna vara att använda sig av utskrivningssjuksköterskor 
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eller vårdplaneringssamordnare på avdelningarna. Under våra VFU:er har vi fått kännedom 

om att det på vissa vårdavdelningar inom Region Örebro län har införts nya tjänster i form av 

utskrivningssjuksköterska och vårdplaneringssamordnare, som till fullo ansvarar för 

utskrivning och vårdplanering av patienter på avdelningen. Kallelser till vårdplanering, 

informationsöverföring i LifeCare, anhörigkontakt, förberedande information, genomförande 

och efterarbete sköts här av en person, som är bortkopplad från det övriga avdelningsarbetet. 

Genom att använda sig av den här typen av arbetssätt skulle vårdplanering via videolänk 

kunna upplevas mer positivt än i den aktuella studien. 

  

9.2 Förslag till fortsatt forskning 

För att få en större helhetsbild och flera infallsvinklar på vårdplanering via videolänk är 

vidare forskning inom området ett nödvändigt faktum. Den gjorda studien belyser endast de 

landstingsanställda sjuksköterskornas erfarenheter av samordnad vårdplanering via videolänk, 

vilket bör tas i beaktning vid granskning av resultatet. För att få fler perspektiv hade det varit 

intressant att inkludera fler avdelningar och sjukhus samt att även fokusera på 

kommunsjuksköterskor, utskrivningssjuksköterskor, anhöriga och allra främst patienters 

upplevelser och erfarenheter av denna typ av mötesform. Att använda en kvantitativ ansats 

skulle i vidare forskning kunna resultera i ett större urval, mer variation och en mer 

omfattande spridning, medan en kvalitativ intervjustudie skulle kunna inbringa mer 

djupgående data kring det aktuella ämnet. 
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BILAGA 1 
  

                     Information om deltagande i studie 
 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskestudenter vid Örebro Universitet som nu ska påbörja vårt 

examensarbete på kandidatnivå. Vi avser att skriva om samordnad vårdplanering via 

videolänk, då detta är ett relativt nytt förfaringssätt som ännu inte är så väl utforskat. Syftet 

med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av samordnad vårdplanering via 

videolänk. 

  

Samordnad vårdplanering är ett strukturerat samarbete mellan landsting och kommun i 

samband med in- och utskrivning från slutenvård. Denna typ av planering syftar till att 

utforma en plan för fortsatta insatser gällande social omsorg och hälso- och sjukvård för 

patienten. Traditionellt sett har vårdplanering oftast skett genom att de olika parterna träffats i 

ett fysiskt möte, men teknikens utveckling har nu gjort det möjligt att även genomföra 

vårdplanering via videolänk och webbkamera. Vi vill nu få en uppfattning om vilka 

erfarenheter sjuksköterskorna har av denna typ av vårdplanering. 

  

Vi planerar att genomföra studien med kvalitativa enkäter, där vi hoppas att så många 

sjuksköterskor som möjligt med erfarenhet av vårdplanering via videolänk kommer att delta. 

Deltagandet är frivilligt och allt material kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att 

deltagarna garanteras att de uppgifter som samlas in inte kommer att spridas till obehöriga och 

att det insamlade materialet förvaras avidentifierat. Deltagarna kan när som helst avsluta sin 

medverkan utan att behöva lämna någon förklaring om orsak. Deltagarna lämnar sitt 

medgivande till studien genom att svara på enkäten. 

  

Då vi har vetskap om att ni arbetar med vårdplanering via videolänk vänder vi oss nu till er. 

Enkäterna planeras att mailas alternativt lämnas ut för ifyllnad i början av vecka 45 och åter 

samlas in en vecka senare. Vi är mycket tacksamma för att ni tar er tid att fylla i enkäten, som 

förhoppningsvis kan leda till ökad kunskap och medvetenhet kring den kliniska nyttan av 

vårdplanering via videolänk. 

  

Med Vänlig Hälsning, 

 

Caroline Björn                                                       Sofia Bergström 

carrobjorn@hotmail.com                                      sofia_clint@hotmail.com 

 070-7777312                                                        070-2905937 



 
 

  

Ansvariga handledare: 

Anita Ross                                                             Inger Wätterbjörk 

anita.ross@oru.se                                                  inger.watterbjork@oru.se 

BILAGA 2 
  

 
  

Sjuksköterskors erfarenheter av samordnad vårdplanering via videolänk 
  

 Tack för Ditt deltagande, Dina åsikter är viktiga för oss! Tänk på att svara så utförligt som 

möjligt och motivera dina svar. 

  

Ålder?  _________ 
  

Hur många år har Du arbetat som sjuksköterska? _________ 
  

Fråga 1: 
Den samordnade vårdplaneringen är en viktig del i patientens utskrivningsprocess när behov 

av fortsatt vård och omsorg kvarstår efter sjukhusvistelsen. Du som sjuksköterska har här en 

viktig roll, både före, under och efter mötet för att resultatet ska bli så bra som möjligt för 

patienten. På Din avdelning sker ibland vårdplanering via videolänk, vilket innebär att 

kommunikationen delvis sker med hjälp av teknisk utrustning. 

  

Beskriv utifrån dina erfarenheter hur Du går tillväga inför, under och efter en vårdplanering 

via videolänk. 

  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

Fråga 2: 
Patienten står i fokus under vårdplaneringen och syftet med mötet är att dennes behov av stöd 

och insatser efter utskrivning på bästa sätt ska tillgodoses. För att vårdplaneringen ska bli så 

bra som möjligt är det därför viktigt att patienten känner sig delaktig och väl införstådd med 

vad som diskuteras och bestäms under mötet. 

mailto:inger.watterbjork@oru.se


 
 

  

Beskriv utifrån Dina erfarenheter patientens deltagande vid vårdplanering via videolänk. 

  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

Fråga 3: 
Att mötas och kommunicera via videolänk i vårdplaneringssammanhang är en relativt ny 

företeelse inom hälso- sjukvården. Syftet med denna typ av vårdplanering är detsamma som 

vid det traditionella fysiska vårdplaneringsmötet, men trots detta kan upplevelsen av de olika 

mötesformerna skilja sig åt. 

  

Beskriv hur Du upplever de olika mötesformerna. 

  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

Fråga 4: 
Region Örebro län har utformat en rutin för samordnad vårdplanering via videolänk. Vad har 

Du för erfarenhet av den? 

  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Tack för din medverkan!  


