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Sammanfattning 

Bakgrund: Vi blir allt äldre och fler bor kvar i hemmet med behov av vård- och omsorgs-
insatser. Då dessa personer av någon anledning vårdats på sjukhus och skall återgå 
till hemmet görs en vård- och omsorgsplanering för att patienten ska kunna lämna 
slutenvården på ett tryggt sätt. Med ett växande antal äldre med behov av insatser i 
hemmet kommer även behovet av samordnad vård- och omsorgsplanering på 
sjukhus att öka. En sådan planering görs allt mer via videokonferens idag. Denna 
form av digitala möten innebär nya utmaningar för sjuksköterskan i att skapa och 
upprätthålla en ömsesidighet.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka förutsättningar för vård- och omsorgsplanering 
via videokonferens och hur detta påverkar möjligheten för vårdpersonalen att kunna 
förstå och tolka patientens situation utifrån ett helhetsperspektiv och således utföra 
ett personcentrerat möte på distans. 

Metod: En kvalitativ forskningsansats användes för att erhålla en förståelse av sjuksköt-
erskors erfarenhet av vård- och omsorgsplanering via videokonferens. Metoden 
bestod av en inledande explorativ litteraturstudie samt enskilda personliga 
semistrukturerade intervjuer. Urvalet bestod av totalt sju sjuksköterskor inom 
slutenvård, primärvård och kommunal hemsjukvård. Analysen av intervjumaterialet 
utfördes med en induktiv ansats inspirerad av fenomenologi. 

Resultat: Resultatet visar att kommunikationen påverkas och att möten via videoteknik 
förlorar närhet och således en del av den mänskliga kontakten. Detta kan bidra till 
sämre möjlighet att se varandra som personer men kan kompenseras av ett 
personcentrerat förhållningssätt. Tekniken kan fungera som ett medel för mänsklig 
interaktion dock ej ersättning för det. Huvudtemana som framkommer i resultatet är 
förlust av närhet kompenseras av flera vinster med tillhörande teman skärmen som 
barriär och vinster för vårdpersonal, patient och anhöriga samt teknik som medel 
för mänsklig interaktion med tillhörande teman ytterst beroende av personerna i 
mötet och hög kvalitet på utrustning och prestanda. 

Slutsats: Samordnad vård- och omsorgsplanering via videokonferens innebär utmaningar i 
att skapa närvaro och ett genuint intresse som kompenserar för den fysiska närhet 
som förloras. Denna mötesform kan göra det svårare se varandra som personer men 
detta hinder kan kompenseras av ett personcentrerat förhållningssätt. Sjuksköt-
erskan behöver vara väl förtrogen med personcentrerad vård för att kunna möta 
patienten trots den barriär som skärmen kan utgöra. Teknik är ett medel, inte ett 
självändamål i sig. Rätt nyttjad kan informations- och kommunikationsteknologi 
användas med stora tidsvinster för att få tillgång till varandra oavsett geografisk 
plats och kan bidra till en mänsklig interaktion men inte ersätta den. 
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Abstract 

Background: We are becoming older and more people remain in their home with the need for 
care. When these persons for some reason have been hospitalized and are to return 
to their homes, care planning is performed in order for the person to be able to 
leave the ward in a safe manner. With an increasing number of elderly persons in 
need of care interventions in their home, the need for coordinated care planning 
in hospitals will also increase. Such planning is today being performed 
increasingly often via video conferencing. This form of digital encounters poses 
new challenges for the nurse in creating and maintaining a mutuality. 

Aim: The aim of the study was to investigate the conditions for coordinated care 
planning via video conferencing and how this affects the ability of health care 
professionals to understand and interpret the patient’s situation from a holistic 
perspective, thus performing a person-centered meeting at a distance. 

Method: A qualitative research approach was used to gain an understanding of nurses' 
experience of coordinated care planning via video conferencing. The method 
consisted of an initial exploratory literature study and individual personal semi-
structured interviews. The sample consisted of a total of seven nurses in primary 
care, primary care and municipal home nursing. The analysis of the interview 
material was conducted with an inductive approach inspired by phenomenology. 

Result: The result shows that the communication is affected and that meetings via video 
technology lose proximity and thus a part of the human contact. This can disrupt 
the possibility of seeing each other as persons but can be compensated by a 
person-centered approach. The technology can act as a means of human 
interaction, but not as a compensation for it. The main themes found in the result 
are loss of proximity compensated by multiple gains with associated themes 
screen as a barrier and benefits for healthcare professionals, patients and 
relatives as well as technology as means of human interaction with associated 
themes decidedly dependent on the people in the meeting and high quality in 
equipment and performance. 

Conclusion: Coordinated care planning via video conferencing involves challenges in 
conveying presence and genuine interest that compensates for the loss of physical 
presence. This form of meeting can make it more difficult to see each other as 
persons, however this obstacle can be compensated by a person-centered 
approach. The nurse needs to be well acquainted with person-centered care in 
order to meet the patient despite the barrier that the screen may create. 
Technology is a means, not an end in itself. Proper use of information and 
communication technology can be used with great time gains to access each other 
regardless of geographical location and can contribute to human interaction but 
not replace it. 
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“Hands are not necessarily warm. 

Technology is not necessarily cold.” 

(Pols, 2012) 
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1. Inledning 
Idag är kravet på korta vårdtider på sjukhus en aktuell verklighet för att platser och resurser 
ska räcka till, samtidigt som antalet äldre och multisjuka med behov av hjälp och stöd ökar 
(Fridstedt, 2016a). En samordnad vård-och omsorgsplanering är mer aktuell än någonsin för 
att bidra till att patienten ska kunna känna sig trygg. Den syftar till att skapa en sammanhållen 
vård mellan olika aktörer med rätt hjälpmedel och insatser efter hemgång. I kombination med 
en pressad arbetssituation inom vården i såväl landsting som kommun och primärvård (vård- 
och hälsocentraler) är det relevant att i denna process hitta arbetssätt som sparar tid och 
resurser utan att för den skull riskera patientsäkerheten (SFS 2017:612). 

Digitaliseringen av olika samhällsfunktioner är i full gång. En av de arenor som står inför 
digitaliseringens möjligheter såväl som utmaningar är vården (Sveriges kommuner och 
landsting, 2018). Allt fler funktioner är idag elektroniska och en utveckling som är aktuell idag 
är att utföra samordnade vård- och omsorgsplaneringar med flera ingående parter på distans 
via videokonferens istället för ett personligt möte. Att kunna mötas på distans genom 
videokonferens öppnar upp för möjligheter att delta i möten oavsett den geografiska platsen. 
Det kan innebära att deltagare som annars inte kunnat vara med på möten på grund av det 
långa avståndet, nu kan vara med. Frågan är dock om det blir samma kvalitet på mötet då det 
genomförs på distans? 

Det finns inte mycket forskat kring hur patienten som helhet framträder i ett videomöte jämfört 
med ett personligt möte, och om detta inverkar på sjuksköterskans förutsättningar för att skapa 
sig en helhetsbild av och att bedöma patienten. Som sjuksköterska på såväl medicinavdelning 
som inom kommunal hemsjukvård har jag erfarenhet av att befinna mig i olika roller i den 
samordnade vård- och omsorgsplaneringen och jag ser det som en intressant möjlighet att i 
denna studie utforska det digitala mötets förutsättningar. 

2. Bakgrund 
I bakgrunden nedan beskrivs samhällets förutsättningar med en åldrande befolkning såväl som 
vad samordnad vård- och omsorgsplanering innebär. Därefter fokuseras videoteknik som  
arbetsverktyg. Slutligen förklaras begreppen hälsoinformatik och eHälsa samt de utmaningar 
som en allt mer digitaliserad vård står inför. 

2.1 Allt fler äldre innebär större krav på vården 
Sverige har under de senaste 100 åren fått en förändrad åldersstruktur där invånarna lever allt 
längre och en allt större andel av befolkningen består av äldre (Statistiska centralbyrån [SCB], 
2013). År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre (Socialstyrelsen, 
2016). Samtidigt bor allt fler kvar i hemmet längre (Socialstyrelsen, 2015). Många av dessa 
personer har behov av hjälp i form av vård och/eller omsorgsinsatser. Av personer 80 år eller 
äldre har 59 procent både hemtjänst och hemsjukvård (Socialstyrelsen, 2016). Detta 
tillsammans med det ökande antalet ”äldre äldre” (80 år eller äldre) kommer att ställa allt större 
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krav på vårdresurser av olika slag (SCB, 2013). Totalt skrevs 1 121 823 personer ut från 
sjukhus år 2014 i Sverige. Av samtliga utskrivna personer under 2014 fick cirka 30 procent 
(334 420 personer) fortsatt kommunal hälso- och sjukvård, medan cirka 20 procent (221 221 
personer) fick insatser från socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2017). 

Den så kallade ädelreformen genomfördes i början av 1990-talet och kom att innebära en stor 
strukturförändring med förskjutning av ansvaret för äldre och handikappade från landstinget 
till kommunerna (Socialstyrelsen, 2016). En av grundtankarna i ädelreformen var att när 
människor vårdas i sina privata hem, kan de bli mer delaktiga i sin egen vård (Engström, 2012). 
Innan ädelreformens införande fanns ett problem med att många slutenvårdsplatser upptogs 
av patienter som var färdigbehandlade men fortsatte att uppta en vårdplats i väntan på annan 
vård och omsorg utanför sjukhusen (Socialstyrelsen, 2008). Denna väntetid innebär även en 
hög kostnad för samhället då kostnaden för en vårdplats i slutenvård normalt sett är betydligt 
högre än kostnaden för öppen vård och omsorg (Socialdepartementet, 2015). Antalet 
vårdplatser inom akutsjukvården och annan slutenvård har mer än halverats de senaste tjugo 
åren (Socialdepartementet, 2015). Den fortsatta vården av patienter som är utskrivningsklara 
är även en bidragande orsak till problem med överbeläggningar.  

Ett sätt att komma tillrätta med problemet att dessa begränsade vårdplatser togs upp av 
färdigbehandlade och utskrivningsklara patienter var att i samband med reformen införa ett 
kommunalt betalningsansvar för färdigbehandlade patienter genom lagen om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404). I januari 2018 upphävdes denna 
lag och ersattes av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SFS 
2017:612). Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har behov av den slutna 
vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt  
(Socialdepartementet, 2015). Då patienten lämnar sjukhuset och återgå till hemmet behövs en 
planering för att identifiera behov av hjälp och stöd och samordna insatser från olika aktörer. 

2.2 Samordnad vård- och omsorgsplanering 
Samordnad vård- och omsorgsplanering är en lagligt reglerad samordningsprocess mellan 
olika professioner och verksamheter i landsting, kommun eller privat verksamhet (SOSFS 
2005:27). När en patient skrivs in och ut i slutenvård krävs det en samordnad kommunikation 
mellan huvudmännen för att patienten ska få en god och säker vård (SFS 2017:612).  

Syftet med vård- och omsorgsplanering är att säkerställa tryggheten och säkerheten för 
patienten genom att upprätta en vårdplan där ansvarsfördelningen mellan exempelvis kommun 
och landsting fastställs (SFS 2017:612). Med ett växande antal äldre patienter som har behov 
av olika insatser kommer således även behovet av vård- och omsorgsplanering på sjukhus att 
öka. Socialstyrelsen (2017) presenterar att det har framkommit svårigheter med att få till 
vårdplanering, vilket uttrycks vara en av orsakerna till väntetiderna i vården då 
utskrivningsklara patienter blir kvar på avdelningarna. Uppgifter visar att patienter fått vänta 
i genomsnitt fyra dagar på sjukhus efter ett beslut om utskrivning (Socialstyrelsen, 2017). 
Detta innebär en stor kostnad men framförallt att en vårdplats tas upp som möjligen bättre 
hade behövts av någon annan. 
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I samordnad vård- och omsorgsplanering ska personal från berörda enheter delta som har den 
kompetens som behövs för att tillgodose personens behov av insatser efter utskrivningen 
(SOSFS 2005:27). Dessa personer behöver dock inte vara fysiskt närvarande. Vård- och 
omsorgsplanering kan göras vid enheten, via telefon eller videokonferens. Detta bestäms av 
berörda enheter (Fridstedt, 2016b). 

2.3 Videokonferens och videoteknik som arbetsverktyg 
Videoteknik används idag mer och mer inom flera områden, bland annat inom telemedicin. 
Exempel på detta är vård- och omsorgsplanering, teammöten, patientutbildning, patientkon-
sultation och även direkt patientvård (LeRouge, Garfield & Hevner, 2002). Videokonferens 
underlättar i många aspekter då det möjliggör ett möte utan krav på fysiskt närvarande i samma 
lokal. Av befintliga kommunikationslösningar anses videokonferens vara den teknik som är 
mest lik ett personligt möte (Park et al., 2014.) 

LeRouge et al. (2002) har gjort en utförlig litteraturstudie och strukturerade intervjuer med 
telemedicinexperter avseende observationer av telemedicinföreteelser. Författarna föreslår att 
följande fyra teman kan användas som kvalitetsfaktorer av telemedicin och videoteknik i 
vården: teknik, användbarhet, omgivning och mänskliga aspekter. Vad gäller själva 
mötestekniken föreslås olika sätt för att strukturera mötet och minska tidsåtgången. 
Exempelvis kan det vara fördelaktigt att använda en checklista. Genom ett strukturerat 
arbetssätt kan mötestiden minska, vilket kan innebära att den enskilde orkar vara mer delaktig 
under hela mötet (Fridstedt, 2016b). Fridstedt lyfter även upp viktiga säkerhetsaspekter att 
betänka vid vård- och omsorgsplanering som distansmöte via videokonferens. Bland annat är 
det viktigt utifrån sekretessen att tänka på att videolänken är krypterad. Författaren menar 
vidare att val av lokal bör ske medvetet och att man bör använda en anpassad lokal som är 
ostörd och insynsskyddad. Fridstedt tar även upp utrustning som en faktor där krav ställs på 
bra ljud- och bildkvalitet (a.a.). 

2.4 Hälsoinformatik, eHälsa och utmaningar för vården 
Informatik är en av de sex kärnkompetenserna för legitimerade sjuksköterskor enligt 
Sherwood och Barnsteiner (2013). Hälsoinformatik är ett område som existerar i gränslandet 
mellan flera akademiska ämnen som exempelvis informatik, medicin, omvårdnad och omsorg 
samt rehabilitering (se Figur 1, sid 4). Hälsoinformatik omfattar metoder och tekniker för 
insamling, hantering och utvärdering av information inom hälso- och sjukvård (Sektionen för 
omvårdnadsinformatik & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Ett av målen för hälso-
informatik är att förbättra och effektivisera informationsutbytet inom hälso- och sjukvården 
då metoderna spelar en avgörande roll inom klinisk forskning, vård och omsorg, och ytterst 
för att åstadkomma en säkrare vård av hög kvalitet (Sektionen för omvårdnadsinformatik & 
Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Pols (2012) diskuterar den socio-teknologiska förståelsen av hälsoinformatik och föreslår att 
man bör undvika fallgropar där man romantiserar och alltid eftersträvar en fysisk kontakt 
mellan vårdgivare och patient. Pols menar att det inte alltid bör vara ett självändamål med 
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fysisk kontakt utan att sammanhanget bör kunna styra och att det finns goda teknologiska 
alternativ för flertalet situationer. Ihde (1995) menar även han att vår relation till teknologi 
förändras beroende på användning, sammanhang och förståelse. Tekniska artefakter i sig 
själva har ingen innebörd eller essens, utan de samskapas tillsammans med människor i nya 
konstellationer. Därmed menar Ihde att teknologi per definition inte är något i sig själv. På 
samma sätt är människor inte heller något i sig själva, utan vi förändras och blir till någonting 
nytt genom vår interaktion med teknologi. 

 

Figur 1: Hälsoinformatik existerar i gränslandet mellan flera akademiska ämnen 

eHälsa är ett samlingsbegrepp som hänvisar till all form av användning av informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) inom vård och omsorg. IKT bygger på kommunikation mellan 
människor och ett exempel på användningsområde är just vård- och omsorgsplanering via 
videokonferens (Grundén, 2001). eHälsa menas kunna leda till effektivare, säkrare och bättre 
hälsa, vård och omsorg men innebär samtidigt nya utmaningar relaterat till bland annat etik, 
juridik, säkerhet och användbarhet (Socialdepartementet, 2010).  

Regeringen tillsammans med Sveriges kommuner och landsting har presenterat en vision om 
att Sverige ska bli bäst i världen på eHälsa 2025 (Socialdepartementet, 2016). Idag ligger 
Sverige i framkant i internationella jämförelser avseende digitalisering av samhället och 
näringslivet i stort, däremot ligger hälso- och sjukvård efter jämfört med andra sektorer (SOU 
2015:28). Tekniken får aldrig upplevas som ett hinder i verksamheten (Socialdepartementet, 
2010), utan ska främja en personcentrerad omvårdnad (Ekman & Norberg, 2015). Denna 
mötesform innebär nya utmaningar där sjuksköterskan behöver lära sig att skapa och 
upprätthålla en god vårdrelation även i dessa forum (Wälivaara, 2012). 
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3. Problemdiskussion 
Vi blir allt fler äldre och samtidigt ökar antalet äldre personer som har behov av hemtjänst och 
hemsjukvård (Socialstyrelsen, 2016). Då en patient med insatser i hemmet skrivs ut från 
sjukhuset och skall återgå till sitt boende är en samordnad vård- och omsorgsplanering ett sätt 
att överföra information och planera vård och omsorg (SFS 2017:612). Detta bör göras på ett 
sådant sätt att en hög kvalitet med rätt hjälp erhålls och att det skapas en kontinuitet och 
trygghet för patienten. I detta läge är det viktigt att kommunikationen mellan olika huvudmän 
som landsting, primärvård och kommun såväl som patient och anhörig sker effektivt och säkert 
(Fridstedt, 2016b).  Idag har videokonferens börjat att användas mer och mer för dessa möten 
istället för eller som komplement till personligt möte. Pols (2012) menar att teknik kan erbjuda 
fullgoda alternativ till kommunikation då det inte bör ses som ett självändamål att fysisk 
kontakt ska finnas i ett möte, det är sammanhanget som bör styra. Frågan är då vad 
sammanhanget innebär och hur detta kan översättas till vårdens kontext? Finns det situationer 
i patientmöten där den fysiska kontakten är viktigare än i andra situationer? Kan det finnas 
lägen då vård- och omsorgsplanering fungerar fullgott via distansmöte men andra situationer 
där det är olämpligt? Ihde (1995) skriver om människans förhållande till teknik och hur vi 
både påverkar och påverkas av den. Vad innebär det för oss som vårdpersonal i ett 
distansmöte? Hur kan vi balansera teknik och mänsklighet och ha patienten som person i 
centrum trots att vi inte befinner oss i samma rum? Allt fler funktioner i vården görs idag 
digitala med en målbild om att Sverige ska bli bäst i världen på eHälsa år 2025 
(Socialdepartementet, 2016). För att nå detta mål behöver det finnas kunskap och förståelse 
för hur tekniken kan användas utan att förlora den personcentrerade omvårdnaden. Ett digitalt 
möte skapar nya möjligheter men kan även innebära nya aspekter att ta hänsyn till. Då vård- 
och omsorgsplanering via videokonferens är ett relativt nytt fenomen som ännu inte är så 
utförligt forskat utifrån olika aspekter är det relevant att undersöka de förutsättningar som 
krävs utifrån omgivningsfaktorer, vårdpersonalens förhållningssätt och patientens situation för 
att skapa den bästa utgångspunkten för ett fungerande möte. 

3.1 Frågeställningar 
Hur påverkas kommunikationen mellan personal och patient i en vård- och omsorgsplanering 
om det personliga mötet och närhet byts ut mot videokonferens?  

Vilka är förutsättningarna för att vårdpersonalen ska kunna förstå och tolka patientens 
situation utifrån ett helhetsperspektiv och därmed åstadkomma en personcentrerad vård- och 
omsorgsplanering via videokonferens? 

4. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka förutsättningar för vård- och omsorgsplanering via 
videokonferens och hur detta påverkar möjligheten för vårdpersonalen att kunna förstå och 
tolka patientens situation utifrån ett helhetsperspektiv och således utföra ett personcentrerat 
möte på distans. 
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5. Metod 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar användes en kvalitativ forskningsansats för 
att erhålla en förståelse av sjuksköterskors erfarenhet av vård- och omsorgsplanering via 
videokonferens. När livsvärlden ska utforskas ligger fokus på människan och hur denne erfar 
livet snarare än objekten och händelserna som sådana. I kvalitativa studier utgår man därför 
ifrån att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det följaktligen inte finns en 
absolut och objektiv sanning vilket stämmer väl in på fenomenologi såväl som 
livsvärldsbegreppet (Denscombe, 2016). Inom fenomenologin är det uppfattningar och 
attityder som är intressanta att studera och forskningsstilen främjar subjektivitet snarare än 
objektivitet och tolkning och beskrivning är viktigare än mätning och analys (a.a.). 

5.1 Design 
Studiens design baserades på en litteraturstudie samt en intervjustudie. Litteraturstudien 
utfördes explorativt för att identifiera tidigare forskning och sammanfatta vad som redan var 
känt om fenomenet. Detta resultatet utgör teori-avsnittet i arbetet. Intervjustudien bestod av 
enskilda personliga semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor med erfarenhet av vård- 
och omsorgsplanering via videokonferens. 

5.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie innebär en granskning och sammanställning av vetenskapliga artiklar 
(Friberg, 2006). Inledande pilotsökningar genomfördes under början av februari 2018 i 
databasen ACM för att skapa en inblick i forskningsläget inom området. Utifrån 
pilotsökningarnas resultat kunde relevanta sökord formuleras inför sökningen som sedan 
genomfördes enligt nedan under ett par tillfällen i mitten av februari 2018. 

Sökningen gjordes i två perspektiv: dels för att titta på distansmöten generellt och se vilka 
faktorer som hindrar respektive underlättar kommunikationen vid videokonferens och i nästa 
steg för att sammanställa hur vård- och omsorgsplanering på distans beskrivs fungera i 
litteraturen och vad som framkommer där jämfört med dessa faktorer. Denna samlade kunskap 
bildar en bas inför studiens empiri genom att skapa förståelse för hur kommunikationen 
fungerar och påverkas vid vård- och omsorgsplanering via videokonferens. 

Databaserna ACM och Emerald användes för att hitta artiklar inom informatikområdet som 
behandlade olika aspekter av videokonferens och den teknik och förutsättningar som ingår. En 
kombination av sökorden ”video conference” och ”video conferencing” användes. Flertalet 
artiklar återfanns i sökresultaten och istället fick en grovsortering via titel och abstract gjordes 
för att avgöra vad som var relevant för syftet. Utöver tidigare nämnda databaser användes även 
Cinahl Fulltext vilket är en databas med framförallt omvårdnadsforskning. Genom att 
kombinera sökorden ”discharge planning” OR ”care planning” AND ”video conferenc*” 
erhölls flertalet träffar. Trunkering användes för att erhålla träffar på både video conference 
och video conferencing. De engelska begreppen för vårdplanering i olika former uttrycks både 
som ”discharge planning” såväl som ”care planning” därav nyttjandet av båda söktermerna. 
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Filtrering gjordes för att endast visa träffar med artiklar som var max tio år gamla, på engelska, 
där full text fanns tillgänglig. Utifrån sökresultaten lästes flertalet abstracts igenom. Ett stort 
antal artiklar lästes i helhet och bedömdes utifrån om de var relevanta för syftet på 
litteraturstudien. Av dessa valdes nio artiklar ut. Kompletterande manuella sökningar utifrån 
relevanta referenser tillförde ytterligare tre artiklar, en doktorsavhandling och en 
masteruppsats. Totalt inkluderades tolv artiklar och två avhandlingar/uppsatser i resultatet. 
Index över artiklarna återfinns i artikelmatrisen, se bilaga A. 

Analysen utfördes med inspiration från kvalitativ innehållsanalys utifrån bland annat 
Lundman och Graneheim (2012). Metoden grundar sig i att identifiera likheter och skillnader 
i textmaterialet. Artiklarna lästes upprepade gånger för att urskilja det som föll inom ramen 
för studiens syfte. Innehåll som besvarade frågeställningarna markerades och sammanställdes. 
Utifrån detta identifierades likheter och skillnader som sedan sammanfördes och abstraherades 
till teman och underteman. Att abstrahera innebär att innehållet lyfts till en högre logisk nivå, 
vilket möjliggör att se innehållet utifrån nya perspektiv (Graneheim & Lundman, 2004). 
Analysen utfördes utifrån de olika perspektiven där artiklar som härrörde till vård- och 
omsorgsplanering analyserades för sig. 

5.3 Intervjuer 
Att använda intervju som metod ger bäst utdelning vid utforskning av komplexa och subtila 
fenomen som uppfattningar, känslor och erfarenheter (Denscombe, 2016) vilket denna studie 
syftar till att göra. En kvalitativ design beskrivs i litteraturen göra det möjligt att erhålla insikt 
om ett fenomen och hur de personer som det berör upplever situationen (Dalen, 2015). En 
fenomenologiskt inspirerad intervju främjar informantens egen berättelse såväl som reflektion 
över en levd erfarenhet. Syftet är att åstadkomma en dialog mellan fenomenet som ska studeras 
och människan och dennes livsvärld (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). Kvale och 
Brinkmann (2009) menar att intervjuer är det lämpligaste sättet för att få fram personliga 
åsikter hos informanter.  

5.4 Urval 
För studien tillfrågades sjuksköterskor i olika verksamheter inom Småland där inklusions-
kriteriet var erfarenhet av vård- och omsorgsplanering via videokonferens. Ett ändamålsenligt 
urval användes då Polit och Beck (2012) beskriver denna typ av urval innebära att deltagare 
väljs som gör mest nytta för studien. Urvalet bestod därför av sjuksköterskor som arbetade 
inom såväl slutenvård som primärvård och kommunal hemsjukvård. Genom denna spridning 
kunde fenomenet undersökas utifrån flera olika perspektiv.  

Totalt inkluderades sju informanter. Informanterna upplystes om frivilligheten i deltagandet 
och rätten att dra sig ur studien när som helst utan att behöva ange något skäl. Samtliga 
informanter gav sitt samtycke och fullföljde sitt deltagande i studien. Informanternas ålder 
varierade från 31 till 58 år. De hade arbetat som sjuksköterskor mellan 5–19 år. Sex av dem 
var kvinnor och en var man. Två av informanterna arbetade inom primärvård, tre på 
vårdavdelning inom slutenvård samt två inom kommunal hemsjukvård. Två av informanterna 
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var specialistsjuksköterskor vilket innebar ytterligare minst ett års utbildning. Samtliga 
informanter hade erfarenhet av vård- och omsorgsplanering via personligt möte såväl som via 
videokonferens i olika omfattning. Urvalet presenteras i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Sammanställning av informanter i urvalet 

Deltagare Roll År i yrket Erfarenhet av video* Verksamhet 

Informant 1 Sjuksköterska  7 år Stor Hälsocentral, primärvård 

Informant 2 Sjuksköterska   13 år Stor Hälsocentral, primärvård 

Informant 3 Sjuksköterska   10 år Mycket stor Vårdavdelning, slutenvård 

Informant 4 Sjuksköterska   5 år Liten Vårdavdelning, slutenvård 

Informant 5 Sjuksköterska   7 år Stor Vårdavdelning, slutenvård 

Informant 6 Specialistsjuksköterska   19 år Mycket stor Kommunal hemsjukvård 

Informant 7 Specialistsjuksköterska   13 år Liten Kommunal hemsjukvård 

*) Erfarenhet av vårdplanering via videokonferens (liten, medel, stor eller mycket stor) 

5.5 Genomförande och datainsamling 
Som metod för datainsamling användes semistrukturerade personliga intervjuer. Detta 
beskrivs som en lämplig metod vid kvalitativ ansats (Denscombe, 2016). Vid en 
semistrukturerad intervju har intervjuaren en lista med ämnen och frågor men är samtidigt 
inställd på att vara flexibel när det handlar om dess ordningsföljd och att låta informanten 
utveckla sina svar och idéer. För att fånga fenomenet och få del av informantens erfarenheter 
användes en intervjuguide bestående av öppna frågor (se bilaga B). Öppna frågor valdes då 
den tillfrågade på detta sätt ges möjlighet att svara på ett mer beskrivande och utvecklat sätt 
(Trost, 2007). Intervjuguiden användes vid alla intervjuerna men alla frågor ställdes inte om 
svaren redan framkommit i föregående frågor. Intervjuguiden användes således som ett stöd 
för att se till att samma frågor berördes vid de olika intervjuerna (Polit & Beck 2012). 
Ytterligare frågor tillfördes på ett följsamt sätt under intervjuernas gång för att bekräfta, spegla 
eller fördjupa informanternas berättelse. Genom detta tillvägagångssätt tilläts informanten att 
beskriva sina upplevelser på ett uttömmande sätt. 

Intervjuguiden utformades med stöd utifrån studiens problemformulering och den teoretiska 
referensramen i olika teman. Dalen (2015) menar att det är lämpligt att utarbeta teman och 
korresponderande frågor i en intervjuguide för att säkerställa att viktiga områden i studien 
täcks. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på respektive informants arbetsplats och 
varade ca 30–45 min. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av ljudinspelning på 
mobiltelefon. Inspelningarna innebar att det gick att gå tillbaka och lyssna på det inspelade 
materialet upprepade gånger för att på så sätt kunna analysera tonfall och det verbala materialet 
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ordagrant.  Inspelningen möjliggjorde även att den verbala kommunikationen kunde transkrib-
eras i efterhand utan behovet att anteckna allt under intervjun. Utöver det verbala innehållet 
gjordes även anteckningar i samband med intervjuerna om kroppsspråk och annan icke-verbal 
kommunikation i samband med svaren.  

Materialet som producerades av intervjuerna räknas som primärdata då detta innebär att 
forskaren går till den primära informationskällan, det vill säga sjuksköterskorna som beskrev 
fenomenet (Bryman, 2011).  

5.6 Analys 
Analysen av intervjumaterialet utfördes med en induktiv ansats inspirerad av fenomenologi 
som syftar till att beskriva och förstå innebörder. Induktiv ansats innebär att innehållet tillåts 
växa fram förutsättningslöst utifrån det funna resultatet, fritt från förutbestämda teman. Målet 
med ett livsvärldsteoretiskt analysarbete är att utforska, analysera, klargöra, förstå och 
beskriva den mening som finns i det som erfars (Dahlberg et al., 2001). Samma författare talar 
även om vikten av att tygla förförståelsen för att kunna se något nytt. I analysen eftersträvades 
en djupare förståelse av resultaten genom reflektioner mellan det ontologiska (fenomenologisk 
filosofi) och det kontextuella (de empiriska innebörderna i materialet).  

Analysen började med en bekantgörande fas; genom en så kallad naiv läsning med upprepade 
genomläsningar av intervjumaterialet med fokus på helhet för att få en känsla för vad de 
handlade om. Varje transkriberad intervju utgjorde varsin separat analysenhet (Lundman & 
Graneheim, 2012). Intervjuernas innehåll abstraherades utifrån dess kontext, till koder. Att 
abstrahera innebär att innehållet lyfts till en högre logisk nivå, vilket möjliggör att se innehållet 
utifrån nya perspektiv (Graneheim & Lundman, 2004). Genom att hitta likheter och skillnader 
mellan koderna och beskriva dessa kunde en ny förståelse för fenomenet skapas. Inom 
fenomenologi menas att ny kunskap bildas genom att växla mellan att analysera materialet i 
sin helhet och de enskilda delarnas innebörder och relationer. Förståelsen kan inte reduceras 
till att helheten endast skulle bestå av summan av delarna utan innefattar istället något mer. 

I nästa steg jämfördes koderna för att sammanställas i underteman och på så vis formulera 
innebörder utifrån vad koden handlade om. Teman består av koder som har ett liknande 
innehåll (Lundman & Graneheim, 2012). Undertemana abstraherades sedan till gemensamma 
teman för att höja empirin till en högre logisk nivå. Resultatet av analysen sammanställdes 
sedan i form av löpande text, ordnat under rubriker för respektive tema.  

Citat från intervjuerna presenterades i texten för att skapa en spårbarhet, visa på relevans samt 
för att höja förståelsen för innehållet. Kondenseringsmall med exempel på meningsenheter, 
koder, underteman och teman från analysen illustreras i Tabell 2 på sidan 10. 
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Tabell 2: Kondenseringsmall med exempel från analysen 

Meningsenhet Kod Undertema Tema Huvudtema 

nog svårare med lite intimare 
grejer när man sitter i samma 
rum än om det är nån på 
skärmen. 

Att känna sig  
uttittad vid 
personligt möte 

Barriär som 
skydd 

Skärmen som 
barriär 

Förlust av närhet 
och personlighet 
kompenseras av 
flera vinster 
 

...det blir lite annat att se 
patienten över skärm. Ett 
annat avstånd. När man inte 
kan ta på nån. 

Avstånd utan 
möjlighet till 
kroppskontakt 

Barriär som  
hinder 

...de behöver inte avsätta så 
mycket tid, det kanske bara 
tar en halvtimme annars 
skulle det ta 2–3 timmar om 
de skulle åka hit och sitta... 

Sparar tid för  
personal Tidsvinst 

Vinster för 
vårdpersonal, 
patient och  
anhöriga ...vissa kategorier har svårare 

att komma ifrån. 
[Videokonferens] kan ju 
också göra att planeringen 
blir tidigare 

Enklare hitta 
mötesdatum 

Tillgång till 
varandra 

5.7 Etiska överväganden 
Enligt lagen om etikprövning av forskning skall forskaren ta hänsyn till människovärde, 
mänskliga rättigheter och att människan som person ska sättas före samhället eller forskningen 
(Denscombe, 2016; SFS 2003:460). Varje studie bör överväga att nyttan är större än den 
påverkan den gör på de ingående personerna. Enligt Codex (2015) skall all empirisk forskning 
följa följande forskningsetiska krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-
kravet samt nyttjandekravet vilka skyddar de ingående personerna under forskningen. Med 
hjälp av ”Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt eller 
motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning” (se bilaga C) gjordes en egen-
granskning av studien. Resultatet innebar att studiens upplägg inte föranledde någon 
ytterligare granskning från Etikkommittén Sydost (2018). 

Kontakt togs med chefer på arbetsplatserna och godkännande till att få intervjua medarbetarna 
erhölls. Samtliga informanter blev informerade både muntligt och skriftligt om studiens syfte, 
innehåll och metoder samt om den frivillighet som råder och rätten att dra sig ur när som helst 
utan att ange skäl. Denscombe (2016) menar att genom att låta sig intervjuas i en studie 
bekräftar deltagarna implicit att de samtycker till att delta i forskningen. Utöver ett muntligt 
samtycke som erhölls inför intervjuns inledning undertecknades även ett dokument för 
skriftligt samtycke (se bilaga D). Ur forskarens synvinkel är det mycket viktigt när det gäller 
forskningsetiken att informanten är medveten om att materialet kommer att användas i 
forskningssyfte där den intervjuades ord används som forskningsdata och samtycker till detta 
(Denscombe, 2016). 
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För att bibehålla sjuksköterskornas konfidentialitet genomgående under studien kodades 
transkriberade intervjuer och anteckningar med nummer och inte med identifierbara uppgifter 
som namn, ålder eller arbetsplats. Enligt Dalen (2015) är detta extra viktigt särskilt vid 
intervjuer med litet antal informanter, då det finns en risk att informanters identitet kan bli 
röjd. För att ytterligare hindra identifiering av enskilda informanters medverkan i studien 
gjordes ett etiskt övervägt val att inte presenteras urvalet närmare än vad som gjorts i tabell 1. 

Under studien förvarades data på en lösenordskyddad dator vilket begränsade tillgången för 
utomstående. Datan säkrades även upp med backup via molnet för att inte riskera att någon 
data skulle försvinna eller förstöras, vilket minskade beroendet av en enskild dators funktion. 
Data delades endast med handledaren för studien. Det bandinspelade materialet kommer efter 
studiens godkännande att raderas vilket informanterna upplysts om. 

6. Teori 
Det här avsnittet ämnar presentera aktuell forskning utifrån en explorativ litteraturstudie såväl 
som vetenskapliga begrepp och verktyg för att besvara studiens frågeställningar. Litteratur-
studiens tillvägagångssätt beskrivs närmare under metodavsnittet. 

6.1 Digitala möten och kommunikation, påverkande faktorer 
I studien av Hansen, Kjeldskov, Li, Mansfield och Robertson (2008) har videoteknik vid 
multidisciplinära teamträffar undersökts. De presenterar problemområden med video-
konferens där synlighet och hörbarhet verkar påverka den sociala sammanhållningen i gruppen 
och där dålig kvalitet på dessa kan utgöra hinder för kommunikationen. Studien är dock utförd 
på teknik som idag är minst 10 år gammal. Författarna menar samtidigt att korrekt 
konfigurerad videoteknik har potentialen att förhöja den sociala sammanhållningen och 
inlevelse med personerna på distans, vilket framkommer som en kritisk punkt för effektiviteten 
i multidisciplinära möten. 

Arndt (2011) har undersökt hur viktig face-to-face (F2F) är jämfört med skriftlig 
kommunikation som t.ex. e-mail. I studien visas att framförallt vid ärenden av känslig natur är 
det viktigt att kunna läsa av den andres ansikte, se reaktionen och på så sätt kunna tolka och 
justera samtalet därefter. Det finns en helhet i det personliga mötet som innehåller uppfattande 
av känslor, tankar, attityder och kroppsspråk som inte går att förmedla på samma sätt i skrift. 
Icke-verbal kommunikation missas i skrift. Videokonferens däremot uttrycks som ett gott 
alternativ till F2F och upplevs fungera lika väl. Framförallt nu när tekniken blivit bättre. En 
studie visade att det är svårare att etablera och bibehålla förtroende för varandra i en 
videokonferens jämfört med F2F (Holub, Hofer, Novák, Slovák & Troubil, 2011). 
Audio/video var dock mycket bättre i detta avseende än chat via text. Sammantaget menar 
dessa författare att inga av de tillgängliga teknikerna går att jämföra med F2F. 

Faktorer som påverkar kommunikationen är bildkvalitet och storlek på skärm, ljudkvalitet, 
fördröjningar i sändning, prestanda och teknikstrul, möjlighet till ögonkontakt, samtalsteknik 
samt inramning av personen på bilden. Dessa faktorer presenteras i Figur 2 nedan. Hög kvalitet 
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på bildupplevelsen krävs för att tillhandahålla en effektiv social kommunikation. Det 
möjliggör då en perifer medvetenhet av andra deltagare, ögonkontakt och möjligheten att 
sända och tolka gester och kroppsspråk (Bulterman, César, Färber, Jansen, Kegel, Kort & 
Stevens, 2012). En av de svåraste aspekterna vid digitala möten är att vara säker på att alla 
deltagare är medvetna kring och involverade i vad som händer (Carter, Chen, Good & Marlow, 
2016). Begränsad bildkvalitet såväl som liten skärmbild utgör ett hinder för kommunikationen 
(Allen, Beattie-Huggan, Carr, Gannon-Leary, McMurray & Smith, 2008). 

Ljudkvaliteten är en mycket viktig faktor för en bra mötesupplevelse (Koh, 2010). Målet med 
ljudkommunikation bör vara att tillhandahålla samma användarupplevelse som om den man 
talade med befann sig i samma rum (Bulterman et al., 2012). Fördröjningar i framförallt ljud 
påverkar samtalet och kommunikationen negativt då det blir svårt att bibehålla ett naturligt 
flöde i samtalet och att turas om med ordet (Allen et al., 2008; Kawashima, Matsuyama & 
Nishikawa, 2008). Detta kan ofta ge upphov till kollision av uttalanden där man talar i mun på 
varandra (Kawashima et al., 2008). Att fördröjningen är så låg som möjligt är särskilt viktigt 
för att uppfatta sammanhanget i konversationen, framförallt i möten med flera deltagare 
(Bulterman et al., 2012). 

 

Figur 2: Faktorer som påverkar kvaliteten på kommunikationen vid videokonferens 

En effektiv interaktion i det digitala mötet är relaterad till den underliggande prestandan hos 
det övergripande systemet (Bulterman et al., 2012). Problem att koppla upp sig och få allt att 
fungera innebär hinder för kommunikationen och riskerar att deltagarna tappar förtroende och 
motivation (Allen et al., 2008). Förmågan att uppfatta icke-verbala antydningar som kropps-
språk och gester beror starkt på om ögonkontakt är möjlig (Fuchsberger, Murer, Neureiter & 
Tscheligi, 2013). Deras studie visade att när ögonkontakt var möjlig så fokuserade deltagarna 
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mer på kroppsspråk och kroppshållning hos sin kommunikationspartner. De som hade 
ögonkontakt upplevde en social närvaro jämfört med de som inte hade det (Fuchsberger et al., 
2013). Multitasking som till exempel ha två olika datorskärmar med innehåll att titta mellan 
innebär att man tappar ögonkontakten under samtalet. Multitasking under videokonferenser 
upplevs som oartigt och ibland även oacceptabelt (Avrahami, Everdingen & Marlow, 2016). 
Författarna har utverkat en lösning i att nyttja flera kameror i kombination med en program-
vara som dynamiskt väljer ut den kamera som har bäst vy av användarens ansikte (a.a.). 

Under en videokonferens är det fördelaktigt att tala i kortare sjok och turas om. Att överföra 
mindre information åt gången, framförallt i känsliga eller konfliktfyllda situationer ger en 
känsla av rättvisa och förbättrar möjligheten till förhandling (Dong & Fu, 2012). 
Videokonferens förmodas vara mindre effektivt än face-to-face (F2F) på att förmedla subtila 
antydningar i en interaktion mellan två individer (Nguyen & Canny, 2009). Författarna menar 
dock att med en genomtänkt design baserad på en förståelse av icke-verbal kommunikation 
kan man överbrygga de här skillnaderna. Då man i studier pratar om inramning av bilden är 
det hur bilden beskärs och vad som är synligt för mottagaren; om det endast är huvudet eller 
hela överkroppen som är synlig på bilden. Det är en stor skillnad mellan att använda å ena 
sidan endast huvudinramning jämfört med överkroppsinramning eller F2F där 
huvudinramning är det sämsta alternativet. Ingen signifikant skillnad ses mellan en video-
konferens med överkroppsinramning jämfört med F2F (a.a.).  

6.2 Videoteknik vid vård- och omsorgsplanering 
I litteraturen återfinns en del farhågor från personal angående digitala möten med videoteknik. 
Det är framförallt utifrån patientens upplevelse som personalen uttrycker oro (Hofflander, 
2015). Tankar finns hos informanterna att det vid vård- och omsorgsplanering genom digitala 
möten kan resultera i att patienten kan bli åsidosatt (a.a.). Den mänskliga kontakten framläggs 
som en mycket viktig del av vården och att nyttjande av videoteknik riskerar att förlora denna. 
Det finns även attityder om att det endast är vårdpersonalen som gynnas av digitala möten via 
videoteknik (Hofflander, 2015). Samma författare menar dock att IKT kan bidra med en ökad 
kvalitet för patienten (Hofflander, 2015). 

Videoteknik ger förutsättningar för omsorgspersonal, biståndshandläggare, primärvård, 
kommunsjuksköterska, rehab-personal från kommunen med flera att närvara vid samma tid 
(Hofflander, 2015; Helgesson, Johansson, Walther-Stenmark, Eriksson, Strömgren & 
Karlsson, 2005). Detta anses positivt för patienten då det innebär att denna får möjlighet att 
träffa flera professioner och få en personligt anpassad planering inför hemgång (Hofflander, 
2015). Utöver vårdprofessioner möjliggör videoteknik även att anhöriga kan delta i 
vårdplaneringen även om de bor långt bort eller inte har möjlighet att ta sig till sjukhuset. 
Intervjuer med anhöriga visar att de upplevde sig haft möjlighet att påverka vårdens innehåll 
vid vård- och omsorgsplanering via videokonferens (Helgesson et al., 2005). 

Hofflander (2015) visar på hur viktigt det vid implementering av videoteknik finns en 
välstrukturerad och sammanställd arbetsrutin för att få vårdpersonalen att känna sig 
motiverade och trygga i att använda tekniken. Attityden och utfallet av implementeringen 
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påverkas i stor grad av det stöd som personalen upplever finns från organisationen och 
ledningen. Risken är stor för motgångar och motstånd från vårdpersonalen om det uppstår 
mycket problem i början (Hofflander, 2015). Helgesson et al. (2005) menar dock att deras 
studie visar på att de tekniska problem som uppstod under mötet inte påverkade den positiva 
upplevelsen av mötet i helhet. 

Hofflander (2015) skriver att informanterna upplever att möten via videoteknik tar kortare tid 
i anspråk jämfört med personliga möten och att de oftare är mer välstrukturerade. Det innebär 
en tidsbesparing för vårdpersonalen (a.a.). Ytterligare studier förstärker detta och har visat att 
övergång till videokonferens minskade tiden som behövdes för varje vårdplanering från i 
genomsnitt 60 minuter ner till 45 minuter (Helgesson et al, 2005). Utöver att själva mötet blir 
kortare och effektivare minskar även restiden dramatiskt (Helgesson et al., 2005) vilket 
innebär många mil och timmar utslaget på ett år som då motsvarar besparing på såväl 
kostnader för drivmedel och slitage på bilar och således även en minskning i miljöpåverkan. 
Helgesson et al. (2005) visar i sin studie att även omvårdnadsdokumentationens utförande 
påverkas i positiv riktning av vårdplanering via videokonferens och att denna blir av högre 
kvalitet då den ofta skrevs samtidigt som mötet. 

6.3 Datorisering och etik 
Etik0nomi i vården är namnet på en studie inom delprojektet Vårdplanering på distans i 
Landstinget Blekinges regi. Studien är utförd i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola 
och det övergripande syftet är att studera huruvida vårdplanering på distans är 
kostnadseffektivt (Johansson & Ljunggren, 2010). Studien visar likheter med resultatet i 
litteraturstudien då den ekonomiska faktorn med vårdplanering på distans innebär 
kostnadseffektivitet. Positiva miljöaspekter har också framkommit som en faktor. Studien som 
är gjord för flera år sedan nu visar att tekniken då inte var direkt dålig, men inte helt optimal, 
men det fanns samtidigt en tilltro till att det kunde förändras och förbättras. I studien 
konstateras att resursåtgången blir mindre med teknikens införande men att personalen 
upplever en något sämre kvalitet än tidigare. För patienten blir den totala kvaliteten högre med 
teknikens införande och resursåtgången (Johansson & Ljunggren, 2010). Resultatet i studien 
ger indikationer på att vårdplanering på distans minskar resursåtgången med minst bibehållen 
kvalitet och att de begränsade resurserna på så sätt används på ett bättre sätt. Baase (2013) 
lyfter upp olika aspekter med kommunikation och arbete på distans och vilken påverkan det 
får på såväl ekonomiska aspekter som för individen i fråga och övriga delar i organisationen. 
Fördelarna är framförallt den minskade kostnaden. En konkret konsekvens av att utföra möten 
på distans jämfört med på plats är minskade resor, vilket i sin tur leder till sparad arbetstid, 
denna tid kan istället läggas på annat sätt som kommer patienten till nytta. Minskade resor 
leder även till minskade kostnader och med det minskad miljöpåverkan. 

Mumford (2000) skriver om socio-teknologiskt perspektiv där man menar att både de sociala 
och tekniska frågorna ska ha lika värde när nya arbetssystem utvecklas. I samma artikel lyfts 
även upp hur decentraliseringen har växt fram, och en förklaring av distansarbete och 
distansmöten skulle egentligen i förlängningen kunna förklaras som det ultimata exemplet på 
decentralisering, då varje mötesdeltagare kan ansluta till mötet eller arbetet från sin hemort. 
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Morris (2008) resonerar om att det finns en risk att vi utvecklar en tro om att teknologi är en 
ersättning för mänsklig interaktion. Baase (2013) skriver om att det vid inträdet av de tidiga 
teknikerna som t.ex. telefonen fanns en rädsla för att kommunikationen skulle bli 
dehumaniserad. Teknologi är tänkt att förhöja mänskliga interaktioner, inte ersätta dem. 
Teknologi bör istället ses som ett medel för att nå ett mål, inte som ett mål i sig. Ofta resonerar 
man om ”vad som är tillgängligt och tillåtet” snarare än att utgå ifrån ”vad som behövs” 
(Morris, 2008).  

Tilliten till andra påverkas av kommunikationen och bemötande mellan människor. Ett 
grundläggande livsvillkor är att all mänsklig interaktion bygger på att människor är ömsesidigt 
beroende av varandra. Det grundas på att det finns grundläggande tillit, uppriktighet och 
barmhärtighet mellan människor (Sandman & Kjellström, 2013). Varje människa är unik och 
varje möte ska ske på ett värdigt sätt (Lögstrup, 1994). Närhetsetiken lyfter fram vikten av 
mötet med en annan människa. I närhetsetiken är det viktiga att verkligen se den andra, att ta 
ansvar för de etiska krav som man själv uppfattar i mötet med den andre (Sandman & 
Kjellström, 2013). Resurserna inom hälso- och sjukvården är begränsade vilket innebär att 
prioriteringar måste göras. Den svenska etiska plattformen för prioritering och rättvis 
resursfördelning ser ut enligt följande ordning (Sandman & Kjellström, 2013): 

1. Människovärdesprincipen 
2. Behovs-solidaritetsprincipen 
3. Kostnadseffektivitetsprincipen 
 
Det innebär att högst upp står människovärdet vilket är okränkbart. Alla människor är lika 
mycket värda oavsett social klass, ålder, kön etc. Därefter kommer behovs-solidaritets-
principen som innebär att de svårast sjuka ska få vård först. Vårdpersonalen ska ta särskild 
hänsyn till de svagaste patienterna, till exempel de som inte kan tala för sig och som inte 
känner till sina rättigheter. Till dessa grupper hör t.ex. barn, åldersdementa, medvetslösa, eller 
förvirrade. Att uppmärksamma dessa gruppers behov innebär också ett ansvar för att utreda 
var de otillfredsställda behoven finns. Detta kan bland annat kan göras via en vård- och 
omsorgsplanering.  

Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att hälso- och sjukvården har en skyldighet att utnyttja 
sina resurser så effektivt som möjligt. Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att det ska finnas 
en rimlig relation mellan kostnader och effekt av behandlingen. Om till exempel två olika 
behandlingar ger samma effekt så bör den som kostar mindre väljas. Dagens verklighet i 
sjukvården med minskade ekonomiska ramar kommer troligtvis att göra att kostnads-
effektivitetsprincipen får en större vikt för det praktiska arbetet än vad som var förutsatt. Det 
är viktigt att ha etiska principer som styr i vården, annars finns risk att den som skriker högst 
eller lyckas hävda sitt eget intresse får den bästa vården. 
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6.4 Vårdvetenskapliga begrepp kopplat till möten och  
kommunikation 

För att kunna utföra personcentrerad omvårdnad av den unika individen krävs det att 
sjuksköterskan antar ett livsvärldsperspektiv och har en öppenhet och förståelse för patienten 
och familjens värld. Vårdande samtal präglas av öppenhet och följsamhet för patientens 
livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). I digitala möten saknas möjlighet till kroppskontakt 
och videokonferens utför i sig begränsningar och utmaningar för att kommunikationen ska bli 
fullgod. Samtidigt erbjuder digitala möten på distans nya fördelar och tidsbesparing. 

6.4.1 Livsvärld 
Livsvärld är ett vårdvetenskapligt begrepp som beskrivs av flera författare, bland andra 
Husserl (Denscombe, 2016) och Dahlberg och Segesten (2010). Livsvärlden förklaras som 
den värld som ständigt finns omkring oss och som utgör vår subjektiva verklighet utifrån våra 
erfarenheter och upplevelser. Det är alltså i livsvärlden som mening och innebörd skapas. 
Livsvärlden är samtidigt en social värld. Det är i livsvärlden som hälsa, välbefinnande och 
sjukdom utspelar sig (Dahlberg & Segesten, 2010). För att kunna försöka förstå patienten vid 
vård- och omsorgsplanering är såldes livsvärlden ett viktigt begrepp för att se patienten som 
en unik person och inte bara som en diagnos eller sjukdom. Ur ett fenomenologiskt perspektiv 
så förstås alltså världen, eller fenomen, på olika sätt beroende på vem som ser den. En av 
fenomenologins framträdande filosofer, Martin Heidegger, inspirerades av Edmund Husserl 
och utvecklade vidare en begreppskonstruktion benämnd “varat-i-världen”. Syftet är att 
ytterligare föra tanken bort från motsatsförhållandet mellan subjekt-objekt och istället öppna 
upp för ett mer omfattande grepp (Nationalencyklopedin, 2018). Inom systemteorin belyses 
även vikten av att kunna skifta perspektiv mellan helhet och del och sedan tillbaka igen 
(Öquist, 2008). 

6.4.2 Helhet och personcentrerad vård 
Det går inte att separera kropp och själ från varandra, de måste ses som en helhet. Vi har inte 
en kropp, vi är en kropp (Merleau-Ponty, 2002). Det behövs därför ett holistiskt förhållnings-
sätt för att möta en kropp, eftersom den är mer än något fysiskt (Bullington, 2004). Idag organi-
seras sjukvården fortfarande utifrån medicinska strukturer vilket innebär att maktförhållanden 
i vården ändras om personcentrering införs. Personcentrerad vård skapar nya strukturer inom 
hälso- och sjukvården eftersom den centrala utgångspunkten måste vara patienten som person 
med dennes närstående (Ekman & Norberg, 2015). Personcentrerad vård uppkom som en 
motreaktion mot tidigare system av reduktion, paternalism och medikalisering och avser i stora 
drag att patienter är personer som inte enbart kan reduceras till sin sjukdom (Ekman & 
Norberg, 2015). I familjefokuserad omvårdnad är patienten en del i ett system, där varje del 
påverkar och påverkas av helheten. Blir en familjemedlem sjuk påverkar det hela familjen 
(Wright, Watson & Bell, 2002). Det innebär att vid en vård- och omsorgsplanering möter 
sjuksköterskan inte bara en patient, utan en unik person i ett socialt sammanhang. McCormack 
och McCance (2006) presenterar en modell för personcentrerad vård där de bland annat 
föreslår att holistiskt vårdande, medveten närvaro och genuint engagemang ingår bland andra 
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i personcentrerade processer. Personcentrerad vård innebär också att lyssna på patientens 
berättelse och försöka förstå hur ohälsa, till exempel symtom som smärta eller ångest, påverkar 
dagen. Det förutsätter såväl interaktion och kommunikation som framför allt en ömsesidighet. 
Att skapa en förtroendefull, jämbördig relation är således nödvändigt för att kunna ge 
personcentrerad vård (Ekman & Norberg, 2015; McCormack, 2004). Studier har visat att vid 
användande av personcentrerad vård inom slutenvård förkortas vårdtiden med drygt två dagar 
utan att patientens hälsorelaterade livskvalitet påverkas (Ekman et al., 2012). Jacobs, Van der 
Zijpp, Lieshout och Van Dulmen (2017) diskuterar personcentrering i förhållande till teknik 
inom hälso- och sjukvården. De belyser fenomenet dehumanisering som kan följa i 
svallvågorna av en digitaliserad vård. De beskriver aspekterna som är avgörande utifrån 
följande tre teman: empowerment, relation och autonomi/värdighet. Detta är något som 
behöver tas hänsyn till för att undvika att digitala möten leder till en dehumanisering. 

6.4.3 Det mellanmänskliga i det goda mötet 
Fredriksson (2003) beskriver den relationella aspekten i ett vårdande möte som lyssnande, 
närvaro och beröring. Samtalet handlar om relationen och konversationen i sig, inte endast 
informationen som förmedlas i kommunikationen. Det är en stor skillnad att tala med 
patienten, istället för till patienten. Fredriksson (1999) skriver i en tidigare artikel om närvaro 
i ett mellanmänskligt möte som antingen ”being there” eller ”being with”. Jämförelsen är 
tydlig då being there motsvaras av att endast vara fysiskt närvarande i rummet hos patienten, 
jämfört med being with som handlar om att verkligen vara med patienten, ett gott möte där 
man verkligen finns för varandra, oavsett om man säger något eller ej. Som vårdare visar man 
med ögonkontakt och kroppsspråk att ”i denna stund är det bara du och jag som spelar någon 
roll, allt det andra kan vänta.” Beck och Blomqvist (2017) uttrycker detta som att vara i en 
bubbla. ”Being with” kan också relateras till etiken och de suveräna livsyttringar eller spontana 
handlingar som kommer naturligt och sker i mötet med människor i behov av hjälp. Dahlberg 
och Segesten (2010) menar att sjuksköterskan bidrar med sin egen person i det vårdande mötet 
och på så vis använder sig själv som redskap. I ett ömsesidigt möte blir båda parter till ett 
subjekt i förhållande till den andre istället för att bara vara vårdare och patient (Beck & 
Blomqvist, 2017). Dahlberg och Segesten menar även att vårdandet inte kan reduceras till en 
specifik teknik eller åtgärd, utan är något som skapas av vårdarna och patienterna i det 
mellanmänskliga mötet. Ett vårdande möte har till syfte att stödja och stärka patientens hälsa 
och välbefinnande samt skapa beröring och inbjudan som patienten blir delaktig i (Dahlberg 
& Segesten, 2010). Arman (2012) menar att genom sann närvaro kan sjuksköterskan visa 
omtanke och kärlek utan ord, genom att bara vara.  Omsorgen och tryggheten kan finnas i 
handlingarna, i tonfallet, i gesterna och inte minst i tystnaden – i det osagda (Thorsen, 2005). 
Hammar (2011) diskuterar Bubers dialogiska filosofi och hur han beskriver mänskligt liv som 
möte. Två begrepp som blir centrala i hans text som framhäver vikten av äkta närvaro i ett 
möte är “jag-du” och “jag-det”. Hammar menar att det bara är i ett verkligt möte som jaget 
möter ett du och att det finns risk att duet förvandlas till ett det och att mötet då får ett 
instrumentellt förhållningssätt. En förutsättning för ett personcentrerat möte är således att jaget 
möter ett du. När jaget förhåller sig öppet, lyhört och mottagande inför duet uppstår en 
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mellanmänsklighet mellan två personer där patienten framkommer som en person och inte 
bara sin sjukdom. 

7. Resultat 
Resultatet av intervjustudien presenteras nedan i form av teman som tillsammans besvarar 
studiens frågeställningar. Resultatet visar att kommunikationen påverkas och att möten via 
videoteknik förlorar närhet och således en del av den mänskliga kontakten jämfört med personliga 
möten. Detta kan bidra till sämre möjlighet att se varandra som personer men kan kompenseras av 
ett personcentrerat förhållningssätt. Tekniken framkommer kunna fungera som ett medel för 
mänsklig interaktion dock ej ersättning för det. Huvudtemana som framkommer är dels förlust av 
närhet kompenseras av flera vinster med tillhörande teman skärmen som barriär och vinster för 
vårdpersonal, patient och anhöriga och dels teknik som medel för mänsklig interaktion med 
tillhörande teman ytterst beroende av personerna i mötet och hög kvalitet på utrustning och 
prestanda. 

Citat från intervjuerna presenteras löpande i textens sammanhang och är återgivna ordagrant i 
talspråk. När informanter gjort en paus är det markerat med .... Då delar av ett längre citat 
utelämnats i återgivelsen är detta markerat med [...]. Text utskriven i parentes är tillagt av 
författaren för att tydliggöra i de fall det förefaller nödvändigt för att förstå citatets kontext. 

Frågeställning 1: 

Hur påverkas kommunikationen mellan personal och patient i en vård- och 
omsorgsplanering om det personliga mötet och närhet byts ut mot video-
konferens?  

Huvudtemat som framkommer vid analysen av intervjuerna är att kommunikationen vid en 
videokonferens skiljer från den vid ett personligt möte och att det innebär en förlust av närhet 
och personlighet men att denna förlust kan kompenseras av de vinster som videokonferens kan 
innebära. Resultatet presenteras enligt Figur 3 nedan. 

 
Figur 3: Resultatet från den första frågeställningen illustreras med ett schema över huvudtema, 
teman och underteman. 
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7.1 Förlust av närhet kompenseras av flera vinster 
Resultatet av intervjuerna visar att kommunikationen påverkas och att möten via videoteknik 
förlorar närhet och således en del av den mänskliga kontakten och kan bidra till sämre 
möjlighet att se varandra som personer.  

7.1.1 Skärmen som barriär 
Skärmen som används vid videokonferenser upplevs fungera som en barriär, på gott och ont. 
Den kan både agera hinder för det personliga utbytet samtidigt som den även kan fungera som 
ett skydd för patienten för att inte känna mötet som så påträngande. 

Barriär som ett hinder 
Att skärmen utgör en barriär i form av ett hinder innebär att det kan hindra närheten och det 
personliga i mötet. Att se varandra via en skärm beskrivs av flera informanter som att något i 
det mellanmänskliga försvinner, att alla aspekter inte kommer fram när man inte kan röra 
varandra. Informanterna berättar om den skillnad de upplever då de jämför personligt möte 
med ett över videoteknik: 

Alltså, jag…det här personliga, visst är det skillnad, att se en person över en skärm eller 
att vara så här nära. Visst är det skillnad, det måste man ändå säga (Informant 3).  

Att det personliga, själva personerna, vi försvinner för varann, det är väl den nackdelen 
då. Men….annars kan jag ju inte se någon nackdel, vi är ju där för att det ska bli så bra 
som möjligt i slutänden, så...nej nån nackdel kan jag inte se sådär, mer än att det blir 
väldigt opersonligt ändå för många (Informant 6). 

Det kan jag tänka mig själv att det blir lite annat att se patienten över skärm. Ett annat 
avstånd. När man inte kan ta på nån. Bara man sitter och tittar på dem och ser hur 
de...såna grejer kan man inte se på skärmen på samma sätt (Informant 4). 

Flera informanter tar upp hur blicken, huvudrörelser och handslag inte förmås kommuniceras 
digitalt. Man menar då att vissa saker kan försvinna, som hur personen i fråga ter sig. Att se 
patienten som helhet och undvika att generalisera denne till ett objekt är något som 
sjuksköterskor aktivt praktiserar och är vana vid. Detta menar flera informanter är något som 
är eftersträvansvärt i denna form av möten. En informant resonerar om hur skärmen inte 
hindrar denne från att tänka på patienten som en människa, en unik person. Informanten menar 
att det fungerar, men att det kan vara trevligare eller roligare att mötas i ett personligt möte: 

 ...vi är ändå så drillade i att tänka på att det ändå är en människa som sitter där. Men 
visst, det personliga mötet är ju roligare. Och det ger mer….än att…..men vanliga såna 
planeringar via skärm eller via video, det funkar ju (Informant 6). 

Det visar sig samtidigt en liten oro om att man som vårdpersonal missar något essentiellt med 
patienten som person. En informant funderar över detta och resonerar om det kan vara 
beroende av personens erfarenhet och förmåga: 
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Eh...ja…..har kanske med var och en att göra också…[...] Att man inte ser…..små 
detaljer….hur….som man kanske inte uppfattar annars, hur de reagerar om nåt kommer 
på tal...eller så. Det kanske är lättare att uppfatta det när man sitter där. “Ja men då 
gjorde han si med huvudet eller så”...eller...ja. Man kanske missar nåt (Informant 6). 

Det förefaller bli en förlust av närhet och personlighet åt båda håll, där både vårdpersonalen 
har svårare att uppfatta patienten som person, samtidigt som informanterna resonerar över att 
patienterna kanske inte uppfattar dem heller lika bra som om de hade varit i samma rum. Det 
beskrivs av informanterna som en ovan situation för en äldre person att prata med en tv-skärm: 

[...] Eller att de kanske inte riktigt kommer ihåg att det var vi som möttes, för det blir inte 
riktigt de här konturerna av människa i….där på tv-skärmen. Och de är gamla, det är 
inte deras vanliga liv, man sitter inte och pratar med en tv-skärm (Informant 6).  

Speciellt äldre, de har inte så mycket…..en tv är ju en tv som man ser på film på och inget 
annat. Och så sitter det folk som ska prata (Informant 4). 
Intervjuare: Att en tv är något som sänder och inte till för en dialog? 
Ja precis (Informant 4). 

Samtidigt uttrycks tydligt att denna förlust av personlighet och närhet inte har inverkat i någon 
större grad på utfallet av själva mötet. Mycket av den problematik som finns under vård- och 
omsorgsplanering förekommer även vid ett personligt möte. Informanterna upplever att vård- 
och omsorgsplanering fungerar utifrån sitt syfte även via videokonferens och menar att det 
inte skulle ha gjort någon skillnad för resultatet av själva planeringen:  

[...] men jag tror ändå inte att det har någon betydelse för utfallet. Jag tror absolut inte 
det [...] man är så nära ändå i det här mötet (Informant 1). 

Ja, ja, för jag tror inte att utfallet skulle bli annorlunda (Informant 2). 

[...] jag vet inte om det är just över video eller här, det kan jag väl inte säga. Utan nej, 
det är nog allmänt de här vårdplaneringarna [...] Men, inte just någon skillnad mellan på 
plats eller via video (Informant 3). 

Det fanns informanter som haft föreställningar om att videoteknik inte varit någon bra lösning 
för dessa planeringar, men att deras uppfattning ändrat sig då de sett att det fungerat i 
praktiken. Informanterna kopplar en god erfarenhet och utfall av möten till en ändrad åsikt och 
inställning till videomöten: 

Jag tyckte nog i början att video inte var bra för nån. Men det har jag ändrat mig i, för 
vissa passar det faktiskt jättebra. Man tänker att det blir väldigt stelt och opersonligt, 
man hör och ser dåligt även om man gör det på riktigt med (Informant 4). 
Intervjuare: Vad är det som har fått dig att ändra din åsikt? 
Att jag sett att det blivit bra (Informant 4). 
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Innan vi började med det här diskuterade vi att “det kan ju aldrig vara bra för 
patienten”. [...] vi fick upp utrustningen och så, och vi upptäckte att det var precis 
tvärtom (Informant 7). 

Barriär som ett skydd 
Intervjuerna lyfter upp en annan aspekt som inte återfinns i litteraturstudien vilket är att 
möjligheten att kommunicera via en tv-skärm kan utöver att agera hinder även vara ett skydd. 
Det innebär att personerna i mötet inte kommer lika nära och att rummet inte fylls av lika 
många personer som vid ett personligt möte. Detta skydd tros av informanterna kunna 
underlätta för patienten att känna sig trygg och tillfreds med att diskutera även ämnen av 
känsligare natur. Informanterna berättar och jämför mellan personliga möten med många 
deltagare i ett rum och möten via videokonferens där några enstaka personer sitter hos 
personen och resten via skärmen: 

...positivt så kan det väl vara det att de inte känner sig så attackerade, för en del som 
kommer in sist i rummet och det sitter 10 personer, det gillar de inte. Det känns inte 
riktigt bra. En del blir förskräckta. Kan kännas som ett förhör. [...] Ja...det är ju en utsatt 
position som patient att sitta där, vare sig det är via video eller personligt möte. Det är 
dem och så är det jag. Alla riktar sig mot patienten. Ibland kan man känna att det är för 
mycket folk. Men det behövs ju säkert. På så sätt kan det vara bättre med videokonferens, 
det känns inte så påtagligt mycket folk som när de sitter i rummet. Det kan vara något 
positivt i så fall (Informant 3). 

När vi var så där många hos patienten (vid personliga möten) kunde man nästan märka 
att vi dominerade och patienten kanske hade svårare att prata, tyckte det var svårt. [...] 
ofta så kunde det vara fördelar i och med att inte alla satt på samma ställe som patienten. 
Patienten fick då lite mindre….lite färre folk….och lite större utrymme för att ställa 
frågor (Informant 7). 

En informant resonerar om hur det kan kännas besvärande att lyfta känsliga eller intima frågor 
i ett rum med många personer och att detta kan avdramatiseras vid videokonferens: 

[...] nog svårare med lite intimare grejer när man sitter i samma rum än om det är nån 
på skärmen. [...] Om det är många som sitter i rummet kan patienten nästan rygga 
tillbaka när de kommer in och liksom “nej, vad är det här” (Informant 4). 
Intervjuare: Blir det skillnad om det är via video? 
Det blir nog inte samma effekt via video faktiskt. Inte lika påträngande (Informant 4). 

Tekniken tillhandahåller således möjligheten att kunna befinna sig på ett tryggt avstånd och 
att även kunna distansera sig en kort stund genom att till exempel stänga av mikrofonen:  

[….] sen så är de andra lite på betryggande avstånd kan man säga. Tekniken gör ju så att 
man kan ju stänga av sin mikrofon så det inte blir det här störmomentet….att...så 
att….man ändå hänger med i samtalet (Informant 5). 



 

 

22 
 

7.1.2 Vinster för vårdpersonal, patient och anhörig 
Vinsterna som framkommer i resultatet är huvudsakligen för hälso- och sjukvården men även 
för patient och anhöriga. Det är tydligt att arbetssättet med videokonferens jämfört med 
personligt möte sparar mycket tid. Framförallt sparas tid för sjuksköterskor i primärvård och 
kommun och motsvarande yrkeskategorier som inte sitter på sjukhuset och således skulle 
behöva åka ifrån sin arbetsplats till ett möte, ibland flera mil. Om det istället bara är den 
faktiska mötestiden som går åt, kan det bli många timmar som sparas under en vecka, som då 
skulle kunna användas till annat och således kunna komma flera patienter till nytta. 
Handläggningstiden blir även kortare då det går snabbare att få till gemensamt mötesdatum, 
och på så sätt snabbare till att få till en planering, vilket i sin tur möjligen kan innebära 
snabbare hemgång från sjukhuset. 

Tidsvinst 
Samtliga informanter oavsett verksamhet är inne på att det finns stora tidsvinster i att utföra 
vård- och omsorgsplaneringar via videokonferens. Framförallt ser de att detta gäller för de 
som sitter en längre bit ifrån sjukhuset, kanske på landsbygden. En informant i slutenvården 
berättar: 

[...] för de behöver inte avsätta så mycket tid, det kanske bara tar en halvtimme annars 
skulle det ta 2-3 timmar om de skulle åka hit och sitta. Så på så sätt är det ju jättebra 
faktiskt (Informant 4). 

Hur tidsvinsten kan komma patienten till goda uttrycks av flera informanter och man menar 
då att tiden man sparar kan läggas på patienten istället för på resor. En informant säger: 

Man lägger tiden på patienten och det som är viktigt istället för att ta det till restid och 
passa tider och med allt vad det innebär och kommunikationen det kan ju vara just med 
transporter kan ju vara jättesvårt att få till ibland och då är det ju väldigt smidigt med 
videomöten, det går ju inte att komma ifrån (Informant 1). 

Flera informanter håller med om att mötena ofta går snabbare via videokonferens och på så 
vis sparas även tid för patienten. Detta kan vara särskilt viktigt då patientens hälsotillstånd 
innebär en begränsad ork att sitta med i mötet. En informant i slutenvården berättar om detta: 

Ja, det är ju många som inte orkar sitta en timme, och det är ungefär vad en timme kan 
ta….via video kan vi minska ner det lite i alla fall. Förhoppningsvis kan man bygga upp 
en struktur som gör att det….tar ännu mindre tid (Informant 5). 

Det framkommer även en tanke på ekonomi och miljö som koppling till minskade resor och 
frigjord tid utan minskad kvalitet för patienten. 

Naturligtvis frigör vi mer tid, som man kan ha till annat, och inte behöver lägga på att 
vara på vägarna. Och i och med det sparar vi pengar. Så bättre livskvalitet för 
patienterna tycker jag, och sparar både miljö och pengar (Informant 7). 
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Idag är det fler vård- och omsorgsplaneringar som utförs via distans, informanterna beskriver 
att det är förstahandsvalet. Att det blivit förstahandsval idag beskrivs av informanterna bero 
just på att det ska kunna gå snabbare att få till en planering och minska tidssvinnet för de som 
deltar. Informanterna berättar och jämför med personliga möten om hur planeringen idag kan 
bli av tidigare och hur detta i förlängningen även kan påverka handläggningstiden: 

[...] Och det är ju en stor fördel, det kan ju också göra att planeringen blir tidigare. [...] 
Och att….det underlättar för de som ska börja jobba kring ärendet, för de kan ju börja 
jobba direkt istället för att sitta en timme i bil kanske. Så det gör ju att 
handläggningstiden blir kortare också (Informant 5). 

[...] men att man kanske fick vänta längre på mötet blev till, på grund av att alla kanske 
inte kunde. Nu vill man ju dra igång ett möte så fort som möjligt. Jag upplever väl inte att 
det är mer folk, men att det kanske går snabbare att få till (Informant 3). 

Tillgång till varandra  
Att kunna mötas på distans innebär samtidigt nya möjligheter för yrkesgrupper som inte finns 
nära tillhands. Flera informanter beskriver specialistkompetens som har kunnat involveras i 
vård- och omsorgsplaneringar via videokonferens som inte har kunnat vara med på personliga 
möten. Det är en stor vinst för patienten att få träffa flera professioner vid en vård- och 
omsorgsplanering och att videoteknik ger möjlighet för dessa att träffas vid samma tid. 
Framförallt framkommer detta vara tydligt på mindre orter eller landsbygd där avstånden blir 
långa. Informanter från olika verksamheter är eniga: 

[...] de här videomötena underlättar jättemycket. [...] Specialistkompetens har vi haft 
flera stycken faktiskt både från smärtenheten och det har varit olika ställen sådär. Ja, det 
är jättesmidigt måste jag säga (Informant 1). 

[...] vissa kategorier har svårare att komma ifrån. Vi har ju haft flera läkare som har 
varit med, som inte tidigare skulle ha kommit (Informant 5).  

[...] vi behöver inte vara på samma ort. Vi skulle kunna sitta i Skövde och ha 
vårdplanering och sådär (Informant 6). 

Distanstekniken ger också en möjlighet för anhöriga som befinner sig på annan ort att vara 
med. Det finns olika alternativ där de anhöriga kan ansluta via dator eller telefon eller så kan 
de åka till hälsocentralen som patienten tillhör till exempel. Detta framkommer som en styrka 
jämfört med att inte kunna vara med alls eller att behöva åka många mil för en timmes möte. 
Informanter från slutenvården anser att möjligheterna för anhöriga är bra och att tekniken 
underlättar för deras medverkan: 

Anhöriga tycker det är positivt att ha möjligheten att kunna vara med via video. Det kan 
vara de som bor långt bort eller har svårt att komma ifrån, jobb och så. Då är det bättre 
att sitta där än att sitta i telefon eller inte vara med överhuvudtaget. Så på så sätt är det 
bra faktiskt (Informant 4). 
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[...] För vi har ju ofta samordnat tiden med anhöriga så de kan vara med, om de då ska 
ta sig till sjukhuset kan det ju bli lite mer komplicerat och jag vet att på vissa ställen kan 
anhöriga komma till kommunen, och sitta med dem. Så det är flera positiva aspekter med 
det (Informant 5). 

Frågeställning 2:  

Vilka är förutsättningarna för att vårdpersonalen ska kunna förstå och tolka 
patientens situation utifrån ett helhetsperspektiv och därmed åstadkomma en 
personcentrerad vård- och omsorgsplanering via videokonferens? 

Utifrån frågeställningen om förutsättningar som krävs för en personcentrerad vård- och 
omsorgsplanering via videokonferens så framkommer det bero av såväl mänskliga som 
tekniska egenskaper och möjligheter. Resultatet illustreras enligt Figur 4 nedan. 

 
Figur 4: Resultatet från den andra frågeställningen illustreras med ett schema över huvudtema, 
teman och underteman 

7.2 Teknik som medel för mänsklig interaktion 
Huvudtemat utifrån förutsättningar för en personcentrerad vård- och omsorgsplanering via 
videokonferens är att tekniken kan fungera som ett medel för mänsklig interaktion. Tekniken 
behöver hålla hög kvalitet och fungera väl, detta är en förutsättning för ett fungerande möte. 
Samtidigt förefaller det vara minst lika viktigt med förmåga till inkännande och lyhördhet där 
den mänskliga interaktionen främjar patienten att framstå som en unik person.  

7.2.1 Ytterst beroende av personerna i mötet 
Det framkommer som att ytterst är mötets utfall beroende av personerna som deltar. Oavsett 
om mötet sker via videoteknik eller ej så är det mänskliga egenskaper och förmågor till att 
skapa engagemang och delaktighet i samtalet som är avgörande. En informant jämför 
personligt möte med videokonferens och resonerar om vad som är avgörande: 

Teknik som medel för mänsklig interaktion 
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[…] negativt kan vara också att vissa upplever det opersonligt. Men….det har snarare 
med personerna att göra, inte tekniken. Oftast så är det ju då att det hade kanske inte 
blivit så bra möte även om det hade varit på plats. För det har ju  med personkemi, vad 
man ställer för frågor, hur man inkluderar patienten, så det är ju mycket där det hänger 
på, då spelar oftast tekniken inte så stor roll (Informant 5). 

Att ha en struktur och veta vad man ska fråga efter under mötet framkommer som en fördel 
och det är en kunskap som sjuksköterskan behöver ha för att lägga grunden för ett bra möte. 
Det finns även aspekter kring färdigheter som ingår i sjuksköterskans profession överlag som 
är viktiga i vård- och omsorgsplanering via videokonferens. Dessa är att kunna inkludera 
patienten och att ha patientens bästa som målbild. Informanterna berättar: 

Det sker väl ibland att det blir riktigt urdåliga videoplaneringar, men det har inte med 
själva videon att göra, utrustningen, utan mer med folket som är där (Informant 7). 

[...] för ett bra möte så kan man väl säga att det krävs bra teknik, bra….miljö….men sen 
så hänger det som sagt på personerna som är med. Och det gör det oavsett om man är på 
plats eller om man har en skärm emellan. Så mötet bygger på de som är med, deras 
inställning och hur man lägger upp det (Informant 5). 

Närstående har en viktig roll 
Närstående förefaller vara en mycket viktig resurs i vård- och omsorgsplaneringen och kan 
både stötta och inge trygghet till patienten såväl som hjälpa denne att föra sin talan. 
Informanterna bekräftar vilken viktig roll de anhöriga spelar och varför det är viktigt att 
tekniken underlättar för dem att kunna medverka i planeringen. Informanterna förklarar hur 
mötet ibland kan vara avgörande av de anhörigas insats: 

Det beror på vilka anhöriga de har med sig. Det kanske är det som är viktigare 
egentligen. Faktiskt. Fast det är ju många som inte har anhöriga också. Just när det 
gäller äldre, som både hör och ser dåligt (Informant 4). 
Intervjuare: Vad är det för aspekter som är viktiga hos anhöriga? 
Ja om de har pratat ihop sig med patienten både för och sen förklarar efter vad som har 
sagts och så. Flera gånger kan ju vi prata om det, men att anhöriga gör det också 
(Informant 4). 

De (anhöriga) kan många gånger fylla ut där de andra inte…...vad heter det….de kan 
vara lite dementa….av sjukhusvistelsen ha blivit lite glömskare. Då kan de fylla i  vad de 
anser är viktigt att vi ska tänka på (Informant 6). 
Intervjuare: Som ett språkrör för patienten? 
Ja precis (Informant 6). 

Om patienten inte har några anhöriga, eller de anhöriga inte har möjlighet att vara med i mötet 
så blir det ofta avdelningssjuksköterskan som tar på sig rollen att agera språkrör och trygghet 
för patienten. Sjuksköterskan behöver då stanna kvar under hela mötet. I vissa fall har man 
löst det så att det är en undersköterska från avdelningen som är med också och då kan 
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sjuksköterskan avvika när den delen är avklarad som involverar dennes ansvarsområden. 
Informanterna förklarar att det är viktigt att inte lämna patienten ensam.  

Speciella omständigheter 
Patienten som person och dennes situation inverkar också på om det är lämpligt att utföra 
mötet via videokonferens eller ej. Förutsättningarna för att avgöra för vem den här mötes-
formen passar bör ytterst göras utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där varje unik 
individ och situation tas hänsyn till för att se till att förutsättningarna är de rätta. En informant 
förklarar: 

Speciellt om man ska jobba personcentrerat så är det ju viktigt att avgöra vilken form av 
möte som passar bäst. För det passar inte för alla (Informant 4). 

Flera informanter är inne på att det finns vissa situationer där ett personligt möte är att föredra 
framför via videokonferens. Det handlar dels om olika funktionsnedsättningar som hörsel, syn 
eller kognitiv svikt men det handlar också om svåra sjukdomstillstånd, svår demens och 
palliativ vård. Informanter från olika verksamheter berättar: 

Det kan hända om de är…..de är hörselnedsatta...eller om de inte kan sitta upp eller såna 
saker. Då säger de att vi får komma in. Annars funkar det inte, nej. Utan då måste vi åka 
in (Informant 6). 

[...] om patienten är väldigt sjuk, i palliativ vård till exempel. Eller om man vet att 
patienten har en demenssjukdom, då kan det ju vara väldigt splittrat att försöka prata 
med någon på en skärm. Då är ju de på tv:n….så det finns ju tillfällen det absolut inte är 
lämpligt (Informant 7).  

Samtidigt framkommer också att det i flera lägen inte är någon avgörande skillnad om mötet 
utförs på plats eller via videokonferens då det kan innebära samma svårigheter oavsett 
mötesform. Problemen finns då i själva mötet och kommunikationen och handlar inte om 
tekniken som sådan. En informant beskriver det på följande sätt: 

[...] sen så finns det ju omständigheter kring patienten som gör att man får kanske vara 
på plats istället. Till exempel om patienten har väldigt svårt att förstå, vid demens och så, 
men ibland så spelar det ingen roll heller, för man måste ändå förklara eller återberätta 
(Informant 5). 

Det framkommer tydligt i resultatet att många föredrar att träffa patienter i behov av palliativ 
vård genom ett personligt möte istället för via videokonferens. Framförallt om det är en yngre 
patient. Det är något speciellt i denna situation med en döende person och här förefaller det 
vara aspekter som går utanför praktiska detaljer och planering om behov och åtgärder som 
behöver förmedlas. Informanter berättar om sina erfarenheter: 

Jag har varit med på något sådant möte (yngre patient med palliativ vård) och jag kan 
tycka att det var skönt att vi var där, på plats, för det var så mycket annat vi kunde se, 
som inte hade kommit fram annars (Informant 6). 
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Men sen tror ju jag att det finns undantag, det tror jag, och det är kanske de här yngre 
svårt palliativa patienterna, alltså, det tror jag, alltså men då, det är ju ändå att man får 
tänka “vad är det här för en person?” “vad förväntar vi oss att det här ska mynna ut i?”. 
Jag menar...det har man ju (Informant 2).  

Jo men det har vi haft (planering kring palliativ vård) och då hade vi personliga möten 
och då blev det jättebra. För att det är väldigt speciella saker faktiskt. Det är väl, att det 
blir lite mer nära, att man får ordentlig ögonkontakt känns mer äkta. Eller vad jag ska 
säga, för det blir ju väldigt spänt (Informant 4). 

Befintlig relation kan vara fördel 
Om det är första gången sjuksköterskan i kommunen eller primärvården träffar en patient 
upplevs det av flera informanter underlätta med ett personligt möte för att just ha etablerat en 
relation innan. Denna relation är till stor fördel då man känner igen varandra. Informanter från 
primärvården förklarar att de ofta har en befintlig relation till patienten innan och att det kan 
vara en underlättande faktor: 

[...] ofta är det ju så att man känner igen varandra sådär och att man berättar ju vem 
man är och “jaha, är det du?” ja men du vet sådär [...] hade det varit så att man blir 
kallad till en vårdplanering med en person som man inte har någon relation till, då 
kanske det är lite svårare, men jag tror ändå inte att det har någon betydelse för utfallet 
(Informant 1).  

Andra informanter menar att det är en förmåga som sjuksköterskan bör ha att kunna etablera 
en relation med patienter, oavsett om mötet sker via video eller på plats och att det därför inte 
inverkar i någon större grad om man känner patienten innan eller ej. En informant säger: 

Det funkar även när man inte känner varandra innan. Många såna videoplaneringar vi 
har där man aldrig sett varandra tidigare. Man får etablera den relationen där och 
presentera vem man är och vad man kan hjälpa till med (Informant 7). 

7.2.2 Hög kvalitet på utrustning och prestanda 
Det är en förutsättning för att mötet ska bli bra att tekniken fungerar och att utrustningen håller 
hög kvalitet med bra ljudkvalitet och en stor skärm. Prestandan i uppkoppling är viktig för att 
få så lite fördröjning som möjligt och undvika att bilden hackar.  

Fungerande utrustning och teknik en förutsättning 
Informanterna berättar om tillfällen då ljud eller uppkoppling inte fungerat som tänkt och att 
det blev besvärligt. Dessa händelser ligger framförallt längre bak i tiden och det mesta beskrivs 
vara inarbetat och fungera väl idag. En informant berättar hur detta kunde vara: 

Det har varit några brister, med uppkopplingen de första gångerna...eh...men nu tror jag 
det har rätat upp sig. Det var nån gång ljudet inte fungerade…..vi fick använda telefon, 
men vi kunde genomföra det (Informant 6).  
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Samtliga informanter känner sig trygga med utrustningen och menar att den är så pass enkel 
att hantera att den inte utgör något hinder, även om man inte har stora kunskaper innan, som 
en informant uttrycker det: 

Sen är jag absolut ingen teknikmänniska av något slag, men det är så lättanvänt 
(Informant 4). 

Samtliga informanter upplever att utrustningen de har idag är väl lämpad för ändamålet och 
att det fungerar bra. Det finns även stöd och information om hur den ska användas vilket 
innebär att det inte förefaller vara någon rädsla eller hinder för att använda videokonferens 
som mötesform: 

[...] så länge man har rätt utrustning och rätt förutsättningar för att det ska fungera och 
för att alla, att alla har kunskapen till att kunna använda tekniken på ett bra sätt så är det 
ju fantastiskt då kan man uppnå jättemycket alltså. Ja det tycker jag. Så jag kan inte se 
några hinder på det bara man har rätt förutsättningar rätt utrustning och att alla förstår 
den. Det är viktigt (Informant 1). 

Det förefaller även finnas en koppling till om mötet har förutsättningar för att kunna bli bra 
och tekniken. Som tidigare nämnts så menar flera informanter att det huvudsakligen är 
personernas förmåga och egenskaper som avgör, men att det även är en förutsättning med väl 
fungerande teknik. Finns inte detta så faller även den mänskliga interaktionen. På frågan om 
informanten ser några gemensamma nämnare i de möten som inte blivit bra berättar denne om 
att omgivningen i rummet och storleken på skärmen inverkar och kan påverka 
förutsättningarna: 

Jag tror att det har med tekniken att göra. Det är skillnad, vi har ju olika utrustning på 
sjukhuset, vi har dels en stor skärm där man ser väldigt bra, det är bra ljud, bra 
ljussättning i rummet. Sen har vi på ett annat ställe där det är lite dunklare ljus, det är 
mindre skärm, ljudet är visserligen bra men jag tycker snarare att det har med det att 
göra (Informant 5). 

Digitalisering, en naturlig del av framtiden 
Det finns sammantaget en stor tilltro till tekniken hos informanterna och de allra flesta är nöjda 
med den utrustning som finns att tillgå. De ser även att tekniken kommer fortsätta att utvecklas 
för deras verksamhet och att digitalisering är en naturlig del av framtiden i deras arbete. I 
intervjuerna inbjuds informanterna avslutningsvis att spekulera över framtida möjligheter och 
potential med tekniken och resonerar på följande sätt: 

 Jag är helt säker på att den här tekniken är här för att stanna, och den kommer utvecklas 
åt nåt håll, jag vet inte åt vilket. Men det kommer liksom att optimeras och bli bättre. Det 
är jag helt säker på, vi kanske kommer att kunna sitta på olika….vi kanske inte behöver 
samlas i en lokal utan kanske kan sitta var för sig, där vi är och göra det här så 
småningom. På nåt sätt. Så tror jag det kommer att bli (Informant 6). 
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Det är så här det är nuförtiden. Man ska inte misstro de äldre heller, många är tekniska. 
Jag var hos en tant, hon var närmare hundra och undrade om jag kunde hjälpa henne 
koppla in sin iPad. De är ju på banan med, de vet att det är så här. Jag har inte mött 
några som tyckt det varit konstigt (Informant 2). 

Det kommer nog att komma mer sånt här framöver att patienterna kommer att kunna 
koppla upp sig själva mot vårdcentralerna också (Informant 2). 

Jag tänker mig att vi kommer kanske kunna ha många samtal så som “kry-appen” som 
det finns läkare och så nu, då man verkligen kan titta på ett sår och tala om att “nu ska 
man göra så här och såhär” (Informant 7).  

8. Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka förutsättningar vid vård- och omsorgsplanering via 
videokonferens och hur detta påverkar möjligheten för vårdpersonalen att uppfatta helhet och 
således utföra ett personcentrerat möte på distans. Under rubrikerna metoddiskussion 
litteraturstudie samt metoddiskussion intervjustudie diskuteras studiens två metoder och 
tillvägagångssätt samt metodologiska styrkor och begränsningar.  I avsnittet resultatdiskussion 
avhandlas huvudfynden i studien i förhållande till aktuell forskning inom området och den 
teoretiska referensramen.  

8.1 Metoddiskussion litteraturstudie 
Litteraturstudien syftade till att sammanställa empirisk forskning som grund för intervju-
studien att relatera till. En litteraturstudie avser att hitta relevanta källor som beskriver 
fenomenet (Forsberg & Wengström, 2008). Att använda flera databaser minskar publicerings-
bias, vilket är en styrka och ökar trovärdigheten (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). I 
sökningen användes tre databaser. Hade ytterligare databaser använts hade möjligen fler 
artiklar kunnat tillföras resultatet. Att studien innefattar tolv artiklar, en masteruppsats och en 
doktorsavhandling kan ändå ses som en styrka då det är en relativt stor mängd data. Det fanns 
vissa svårigheter i att finna lämpliga sökord för att hitta litteratur om de olika aspekterna på 
videokonferens. Slutligen fick breda sökord användas och istället gjordes en manuell sållning. 
Möjligen hade bättre sökord kunnat väljas för att få bättre träffsäkerhet. 

Begränsningen på tio år för artiklarna innebär att det framförallt är aktuell forskning som 
sammanförs i resultatet. Möjligen kunde denna tidsgräns varit ännu snävare och exempelvis 
endast accepterat fem år gamla studier. Tidsperioden bör sättas individuellt för varje studie 
beroende på forskningsområdet (Kristensson, 2014). Resultatet visar dock att det är samma 
problematik och beröringspunkter som återkommer i litteraturen som inkluderats, oavsett de 
varit närmare tio än fem år gamla. Det bör då innebära att även om tekniken går framåt och 
utvecklas så finns de fundamentala aspekterna utifrån den mänskliga kommunikationen och 
interaktionen som en konstant kärna som påverkande faktor. 
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Artikeln av Helgesson et al. (2005) hittades genom manuell sökning och valdes att ta med i 
resultatet trots att den var skriven 2005. Dess innehåll bedömdes som relevant för denna studie. 
En styrka i litteraturstudien är att studier från flera delar av världen har använts. Studier från 
såväl Sverige som Australien, Japan, Storbritannien, Tjeckien, USA och Österrike har 
inkluderats och ger på så sätt ett internationellt underlag. 

I analysarbetet föreligger alltid en risk för bias, vilket exempelvis innebär att förutfattade 
meningar påverkar resultatet (Forsberg & Wengström, 2008). Författaren strävade därför att 
försöka sätta sin förförståelse inom parentes vid den manifesta analysen av litteraturen för att 
inte styras av vilka meningsenheter som skulle väljas ut och istället låta alla aspekter komma 
fram. 

8.2 Metoddiskussion intervjustudie 

8.2.1 Metodval 
Semistrukturerade intervjuer är ett vanligt val för att undersöka attityder i detalj vid kvalitativ 
forskning (Denscombe, 2016). Som forskare kan intervjuer ge värdefulla insikter utifrån 
djupgående information och kunskap som informanterna delar med sig av. Fördelar med 
personliga intervjuer är enkelheten i att arrangera mötet då det endast är två personer som 
behöver finna gemensam tid. Det krävs bara en enkel utrustning och kostnaden är låg. En 
annan fördel är att det blir relativt enkelt att härleda svar och idéer från bestämda människor 
då de svar som uttrycks härrör från en enstaka person, jämfört med vid gruppintervjuer eller 
fokusgrupper där det kan vara svårare att särskilja åsikter och tankar från en enskild person 
(Denscombe, 2016). Ytterligare en fördel med personlig intervju är att den är relativt lätt att 
kontrollera då samtalet utspelar sig mellan två personer. Styrkor med att använda 
semistrukturerad intervju är att justeringar av inriktningen tillåts under samtalets gång vilket 
ger en flexibilitet och utveckling under arbetets gång.  

8.2.2 Urval 
Syftet med en kvalitativ studie utifrån fenomenologi är att finna så många uppfattningar av ett 
fenomen som möjligt. Urvalet valdes för att få en så heterogen grupp som möjligt och därmed 
kunna undersöka och belysa fenomenet ur flera olika perspektiv. Antalet informanter är oftast 
begränsat i en kvalitativ studie (5-10 är inte ovanligt) eftersom varje intervju blir djupgående 
och därför att studien heller inte syftar till statistisk generaliserbarhet. 

8.2.3 Genomförande 
En aspekt att ta i beräknande är den så kallade “intervjuareffekten” (Denscombe, 2016). 
Människor påverkas av den personliga identiteten av intervjuaren och tenderar att svara olika 
beroende på hur de uppfattar personen som ställer frågorna. Faktorer som intervjuarens kön 
och ålder kan inverka i hur informanten uppfattar intervjuaren och beroende på vad detta får 
för innebörd för informanten kan de vara olika villiga att dela med sig av information. 
Denscombe (2016) menar att det inte går att dölja eller ändra den vi är men att intervjuaren 
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bör sträva efter att vara punktliga, artiga, lyhörda och neutrala under intervjun för att främja 
en god atmosfär så att den intervjuade känner sig behaglig till mods. 

Under intervjun användes metoder som Denscombe (2016) beskriver som sufflering där 
exempel användes för att kunna hjälpa till att besvara frågan, eller där frågan upprepades för 
att klargöra. En annan metod kallas följa upp där intervjuaren ber om ett exempel eller mer 
detaljer för att utveckla svaret. Slutligen användes även kontrollera genom att exempelvis säga 
“Om jag förstår dig rätt, så upplever du att…”. Dessa metoder kan ses som god praxis vid 
intervjuer och bidrar till att skapa ett bra flöde i samtalet och att utveckla och fördjupa 
informantens svar. Intervjuerna avslutades med en öppning till att låta informanten tillägga 
ytterligare som kanske inte berörts utifrån frågorna genom att säga: “Har du något mer att 
tillägga om vård- och omsorgsplanering via videokonferens?”.  

8.2.4 Kvalitetskriterier 
Kvalitetskriterier för kvalitativa studier definieras av bland annat Lincoln och Guba (1985) 
som Credibility, Transferability, Dependability, Confirmability och Authenticity. Utifrån 
dessa kriterier diskuteras studiens metodologiska styrkor och svagheter. 

Credibility – Giltighet 
Giltigheten avser trovärdigheten i datainsamling och analys, det vill säga säkerheten i 
”sanningen” i resultaten (Lincoln & Guba, 1985). Vid intervjuer som sker ansikte mot ansikte 
kan datan kontrolleras under tiden de samlas in avseende riktighet och relevans vilket är en 
styrka. En svaghet utifrån validiteten i data är att intervjuer baseras på vad människor säger 
snarare än vad de gör. Vad de säger att de tänker kan inte generellt förmodas återspegla 
sanningen (Denscombe, 2016). Samtidigt kan man resonera om vad en objektiv sanning är? 
Studiens teoretiska referensram bygger på just begrepp som fenomenologi och livsvärld där 
världen förstås och beskrivs utifrån den som ser den. Inom fenomenologin gäller att det inte 
finns en enda definitiv eller ”sann” tolkning, studiens resultat kan istället presentera den mest 
troliga tolkningen utifrån kontexten. För att erhålla giltighet menar Graneheim och Lundman 
(2004) att det är viktigt att välja rätt metod för datainsamlingen och att även mängden data 
spelar in. Mängden data som krävs för att besvara en forskningsfråga på ett trovärdigt sätt 
varierar beroende på komplexiteten av fenomenet såväl som datakvaliteten (ibid). För att 
sträva efter tillräckligt omfattande material valdes intervjuer med sju informanter. Analysen 
har tillåtits ta mycket tid i anspråk och har även gjorts i flera omgångar med avbrott för 
reflektion. Textmaterialet har lästs upprepade gånger och datan har bearbetats i flera turer 
varvid ny förståelse erhållits för varje etapp. Detta kan bidra till ett djup i analysen då 
fenomenet belysts under en längre tid och för en djupare förståelse.  

Giltighet är även en fråga om hur väl kategorier omsluter datan, så att ingen data blivit 
utesluten eller att irrelevant data tagits med. Det berör även hur likheter inom teman såväl som 
skillnader mellan teman ska bedömas (Graneheim & Lundman, 2004). För att stärka 
giltigheten i analysens steg redovisas en kondenseringsmall med exempel utifrån analysen där 
det går att följa processen från meningsenhet till kondenserad meningsenhet, vidare till kod, 
undertema, tema och slutligen huvudtema vilket stärker giltigheten genom att läsaren själv får 
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insyn i analysarbetet och kan bedöma det. Ett sätt att stärka giltigheten är att lyfta upp 
representativa citat från ursprungskällan (Graneheim & Lundman, 2004), vilket gjorts 
genomgående i samtliga teman.  

Transferability – Överförbarhet 
Överförbarhet syftar till om resultaten kan överföras till liknande miljöer och kontexter eller 
liknande grupper (Lincoln & Guba, 1985). Detta förutsätter att kontexten är så rikt och fylligt 
beskriven att läsaren själv kan bedöma om överförbarhet är möjligt. Författaren till en studie 
kan ge förslag om studiens resultat är möjligt att överföra, men det är slutligen läsarens val att 
avgöra om resultatet går att överföra till en annan kontext (Graneheim & Lundman, 2004). Att 
tydligt beskriva urvalet av informanter, datainsamlings- och analysprocess samt göra en 
utförlig presentation av resultatet tillsammans med relevanta citat kan förstärka överför-
barheten (Graneheim & Lundman, 2004). En styrka för denna studie är att den tagit hänsyn 
till perspektivet från sjuksköterskor inom tre olika verksamheter vilket bidrar till en större 
överförbarhet. 

Dependability – Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet avser att visa på om resultaten är konsekventa och överensstämmande och 
således kan upprepas (Lincoln & Guba, 1985). Om det inte finns tillförlitlighet i studien så är 
den heller inte trovärdig. Med tillförlitlighet avses också om studien är oberoende forskaren 
och dennes perspektiv eller om resultatet är beroende av just forskaren (Graneheim & 
Lundman, 2004). I en kvalitativ och framförallt tolkande analys som använts i denna studie 
använder dock forskaren sig själv som verktyg, vilket innebär att författaren har kunnat 
använda sina kunskaper, erfarenheter och förståelser i att tolka de underliggande budskap som 
framkommit efter den manifesta analysen. Författaren till denna studie är legitimerad 
sjuksköterska och har erfarenhet av både slutenvård såväl som kommunal hemsjukvård. 
Erfarenheten av vård- och omsorgsplanering är både via personliga möten och videokonferens. 
Genom att utnyttja förförståelsen kan ny och fördjupad kunskap inhämtas och medföra en 
ökad förståelse (Graneheim & Lundman, 2004). Inom fenomenologi menas att författarens 
förförståelse inom studiens problemområde inverkar och kan både vara ett hinder för att se det 
nya såväl som en förutsättning för att kunna utveckla ny förståelse och kunskap. 
Ansträngningar har gjorts för att gå in med en nyfikenhet och ett öppet sinne inför vad som 
kan finnas kring fenomenet. Vid intervjuerna och i den naiva läsningen har författaren försökt 
hålla sin förförståelse inom parentes för att inte för tidigt bli styrd av tidigare erfarenhet utan 
istället låta fenomenet som beskrivs få träda fram. 

Confirmability – Objektivitet 
Objektivitet i en studie visar på graden av neutralitet eller objektivitet mot datan, att det är de 
sanna resultaten som redovisas och inte data formad av forskarens egen motivation eller 
intresse (Lincoln & Guba, 1985). Det föreligger alltid en risk att påverka resultatet genom 
olika faktorer, då utsikten att vara fullständigt objektiv är en omöjlighet (Forsberg & 
Wengström, 2008). Författaren har inga egenintressen som spelar in eller skulle påverka 
studiens resultat. Författaren har heller ingen anknytning till de verksamheter där intervjuerna 
utförts. 
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Authenticity – Äkthet 
Äktheten avser den utsträckning som forskaren på ett rättvist och troget sätt visat ett spektrum 
av olika verkligheter (Lincoln & Guba, 1985). Metod och resultat har redovisats på ett san-
ningsenligt sätt, vilket förordas inom forskning (Forsberg & Wengström, 2008; Codex, 2015).   

8.3 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka förutsättningar vid vård- och omsorgsplanering via 
videokonferens och hur detta påverkar möjligheten för vårdpersonalen att uppfatta helhet och 
således utföra ett personcentrerat möte på distans. Utifrån detta formulerades frågeställningar 
som berörde såväl hur kommunikationen påverkas vid ett sådant möte samt vilka förut-
sättningar som krävs för en personcentrerad vård- och omsorgsplanering via videokonferens. 

Huvudtemana i resultatet är förlust av närhet kompenseras av flera vinster samt teknik som 
medel för mänsklig interaktion. Under respektive tema presenteras ”klinisk betydelse” då 
resultatet ställs i perspektiv till tidigare forskning, teoretisk referensram och vad det tillför för 
ny förståelse som kan ha klinisk betydelse för problemområdet. 

8.3.1 Förlust av närhet kompenseras av flera vinster 

Närhet och närvaro   
Ett möte via videokonferens innebär inte fysisk närvaro eller närhet som i ett personligt möte. 
I resultatet framkommer att möten via video därmed upplevs som att det inte blir lika 
personligt som att sitta i samma rum. Samtidigt framkommer detta inte utgöra något hinder 
för ett lyckat möte. Informanterna upplever inte att detta är något som påverkar det arbete de 
ska utföra.  

Vårdrelationer är naturligt asymmetriska där sjuksköterskan besitter en kunskap som patienten 
inte har. Samtidigt har patienten kunskap om sin upplevelse utifrån sin livsvärld och kan ses 
som den yttersta experten på sig själv. Ett delat beslutsfattande förutsätter en maktförskjutning 
åt patienten. Vård- och omsorgsplanering via videokonferens kan även förstärka denna 
maktförskjutning då patienten får möjlighet att äga samtalet mer själv och inte vara i samma 
numerära underläge som vid ett personligt möte. 

Personcentrerad vård fokuserar på patienten, närstående och vårdare som personer (Ekman & 
Norman, 2015). Personcentrerad vård innebär ett holistiskt vårdande utifrån hela patienten 
som unik person, en medveten närvaro, ett genuint engagemang samt en ömsesidighet i en 
förtroendefull, jämbördig relation (McCormack & McCance, 2006). Personcentrerad vård 
förutsätter en interaktion och kommunikation såväl som ömsesidighet. Detta kan enligt 
resultatet etableras och erhållas vid såväl personliga möten som möten via videokonferens. 
Det handlar om relationen och konversationen i sig, om förmågan hos deltagarna oavsett 
mötesformen. I resultatet framträder en bild av förutsättningar för ett bra möte och de aspekter 
som tillsammans bidrar till att sjuksköterskan kan möta patienten som person även via en 
skärm. Dessa delar pekar mot att det är de personcentrerade processerna och förhållningssättet 
som ger svar på hur mötet skall ske. Det framkommer från intervjuerna att de sjuksköterskor 
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som hade mest kunskap och erfarenhet av personcentrerad vård var även de som upplevde att 
möten via videokonferens fungerade bra och att det fysiska avståndet gick att överbrygga 
genom den relation och kommunikation som samskapades under videokonferensen. Möjligen 
kan detta tyda på att genom att arbeta personcentrerat skapas förutsättningar för ett gott möte 
och en god vård, även om mötet sker på distans. 

Klinisk betydelse 
Ett personcentrerat förhållningssätt är förutsättningen för ett gott möte via videokonferens 

Vinster i flera led ger mer tid för patienter med större behov 
Det framkommer tydligt i resultatet att det finns mycket tid att spara för flertalet 
yrkeskategorier om vård- och omsorgsplanering utförs via videokonferens jämfört med om de 
behöver resa till ett fysiskt möte. Detta är något som även förmedlats i tidigare litteratur och 
forskning. Informanterna belyser detta ur olika perspektiv och menar att det både innebär att 
det leder till att enklare och snabbare kunna hitta gemensamma mötesdatum, då det är enklare 
att hitta tid för 30 minuters möte jämfört med exempelvis 2,5 timme då resor tillkommer. 
Tidsvinsten innebär även att sjuksköterskan kan börja handlägga ärendet snabbare då denna 
inte behöver sitta i en bil i upp till flera timmar efteråt. Flera informanter menar även att 
mötena blir mer strukturerade via videokonferens och att även mötestiden således kan bli 
kortare än vid ett personligt möte. Denna tidsvinst bör även kunna relateras till en ekonomisk 
vinst. Sparade kostnader på arbetstid och drivmedel för resor skulle kunna komma 
verksamheterna bättre till nytta. Det finns en stor miljövinst med minskade resor, vilket även 
tidigare studier har uttryckt (Johansson & Ljunggren, 2010). 

Litteraturstudien har flertalet överensstämmelser med resultatet från intervjustudien där bland 
annat vinster som att anhöriga kan delta i större utsträckning, att möten på distans bidrar till 
tidsbesparing och minskade resor och därigenom mindre miljöpåverkan såväl som kostnad 
samt att det går snabbare och lättare att hitta gemensamma mötesdatum för flera 
yrkeskategorier att närvara vid samma tillfälle. Detta kan kopplas till kostnadseffektivitets-
principen (Sandman & Kjellström, 2013) och bekräfta att detta är en lämplig väg att gå för att 
utnyttja begränsade resurser på bästa sätt. Vinsterna som framkommer i resultatet är främst för 
vårdpersonalen men även för patient och anhöriga. Då vården sparar timmar på exempelvis 
resor, kan denna tid användas till annat och således kunna komma flera patienter till nytta. 
Mer tid skulle kunna användas till att vara på plats för de patienter som verkligen behöver det. 
Om tiden i verksamheten inte räcker till för att besöka alla patienter med ett personligt möte 
vid planeringen så kan man med hjälp av en förståelse för förutsättningar prioritera de patienter 
som har störst behov av detta och således frigöra tid. 

I resultatet urskiljs att sjuksköterskor i primärvård och kommun är mer positiva till vård- och 
omsorgsplanering via videokonferens jämfört med sjuksköterskor inom slutenvård. De har 
mer tid avsatt för att arbeta på detta vis och upplever att det huvudsakligen innebär en positiv 
lösning som sparar tid och ger mervärde till patienten jämfört med sjuksköterskor inom 
slutenvården som upplever att det inte gör så stor skillnad för dem vinstmässigt.  
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Klinisk betydelse 
Vård- och omsorgsplanering via videokonferens sparar tid i flera led och kan således skapa 
möjlighet att lägga mer tid på de patienter som har större behov av personliga möten. 

8.3.2 Teknik som medel för mänsklig interaktion 
I resultatet framkommer tekniken vara ett medel för att främja mänsklig interaktion, inte en 
ersättning för det. Detta stämmer väl in på tidigare resonemang i litteratur där bland andra Ihde 
(1995) uttrycker att teknologi per definition inte är något i sig själv. Både teknologi och 
människor förändras och blir till något nytt genom interaktionen. Detta stärker även studiens 
resultat som menar att det är de ingående människorna i mötet som är avgörande, inte tekniken 
i sig. Wälivaara (2012) poängterar vikten av att sjuksköterskan lär sig att skapa och upprätt-
hålla goda vårdrelationer i de förändrade omständigheter som ett möte via videokonferens 
innebär. I ett fåtal situationer avråder informanter från att utföra planeringen via videokon-
ferens. Detta kan dels grundas på farhågor och föreställningar men även då de har negativa 
erfarenheter av detta. 

Resultatet visar således på att det finns speciella omständigheter där det inte lämpar sig så väl 
med videokonferens. Ett sätt att tolka resultatet är dock att det i de allra flesta fall fungerar väl 
men att det i vissa speciella omständigheter är bättre lämpat med ett personligt möte. Det 
innebär att om vi kan identifiera situationer som saknar förutsättningar för videokonferens kan 
personligt möte erbjudas istället. Genom att hitta denna avgränsade del kan huvuddelen ändå 
erbjudas via videokonferens med goda resultat. 

Klinisk betydelse 
En övervägande del av alla vård- och omsorgsplaneringar kan med gott resultat utföras via 
videokonferens. Genom att identifiera de situationer där förutsättningarna inte fungerar för 
videokonferens kan denna begränsade del av planeringarna utföras som personligt möte med gott 
resultat och således inte riskera att skapa negativa erfarenheter av fenomenet. 

Digitala möten och palliativ vård 
I resultatet menar samtliga informanter att deras upplevelse av att ha vård- och omsorgs-
planering med en patient i palliativ vård är att det tenderar till att inte bli bra via videokonferens 
utan att det blir allra bäst med ett personligt möte. Kan det vara så att ett möte med en patient 
som är döende förutsätter mer än vad som kan erhållas via en skärm? Jag reflekterar över 
begrepp som sorg, förlust och tröst som möjligen är mänskliga aspekter som är svårt att bemöta 
eller förmedla på annat sätt än personligen? Varje situation ska självklart ses med de unika 
personer som ingår och utifrån personcentrerad vård handlar det ytterst om detta. Tendenser 
visar dock att det är lämpligt att i huvudsak ha personliga möten i åtanke i dessa lägen. 

Klinisk betydelse 
Vid palliativ vård bör vård- och omsorgsplanering som personligt möte övervägas i första hand. 
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Tekniska och praktiska förutsättningar 
Det framkommer i resultatet även krav för hur tekniken ska fungera för att skapa de bästa 
förutsättningarna. Kvalitetsfaktorer vid videoteknik i vården kan beskrivas som teknik, 
användbarhet, omgivning samt mänskliga aspekter (LeRouge et al., 2002) vilket med tydlighet 
går att applicera på resultatet där samma perspektiv förefaller centrala. I detta fall är det mycket 
viktigt att kroppsspråket blir synligt via video genom rätt bildbeskärning eller inramning. Det 
är även viktigt med ögonkontakt och därför behöver tekniken kunna tillhandahålla det. Om 
dessa kriterier är uppfyllda visar resultatet på att vård- och omsorgsplanering kan vara ett gott 
alternativ till personliga möten i de flesta fall och på så sätt spara tid i många led såväl som 
erbjuda värde för patient och närstående.  

Informanterna jämför olika utrustningar och lokaler och menar på att det på det stora hela 
fungerar mycket bra idag och att det inte finns någon direkt brist i det de använder idag. 
Tidigare forskning har visat att det finns en risk för att personalen utvecklar ett motstånd och 
motvilja till att använda videoteknik om det uppstår mycket problem i början (Hofflander, 
2015). Det framkommer därför som en förutsättning att det utöver stabil utrustning finns 
tillräckliga rutiner och stöd i verksamheten för att personalen ska känna trygghet. 

Det är intressant att se att även om flera av artiklarna i litteraturstudien skrevs för många år 
sedan så är det inte mycket som har ändrats. Tekniken går snabbt framåt och den utrustning 
och teknik som fanns för 10 år sedan ser annorlunda ut idag, ändå är det ungefär samma 
problemområden som återkommer i litteraturen.  

Sammanfattningsvis pekar alla faktorer på att eftersträva en så mänsklig interaktion som 
möjligt i det digitala mötet. Om faktorer som bra ljud, bra bild med möjlighet till ögonkontakt 
och en beskärning av bilden där hela överkroppen kommer med så upplevs samtalet som 
effektivt och med god interaktion. Utifrån detta skulle man kunna se att datorisering i sig inte 
tar bort något från vår sociala interaktion annat än fysisk kroppskontakt och att digitala möten 
till stor del kan ersätta vissa mötesformer för att på så sätt bli mer effektivt. 

Klinisk betydelse 
Tekniska förutsättningar för ett effektivt videomöte med god interaktion är en upplevelse så nära 
personligt möte som möjligt vilket innebär: hög kvalitet på ljud, bra bildkvalitet och gärna stor 
skärm, möjlighet till ögonkontakt och en beskärning av bilden där hela överkroppen kommer med.  

8.3.3 Konsekvenser för individ och samhälle 
Det förefaller vara så att vård- och omsorgsplanering via videokonferens minskar tiden från 
kallelse till att hitta gemensamt mötesdatum. Själva mötet blir även något kortare. Tiden från 
mötets avslut till att deltagande personal är åter och kan börja handlägga ärendet minskar också 
då resorna förkortas eller försvinner. Detta skulle då kunna innebära en snabbare handläggning 
av hela ärendet och att patienten på sjukhus snabbare får möjlighet att erhålla en plan och 
tillgodosedda behov i hemmet för att kunna skrivas ut och komma hem. Minskas tid för 
inneliggande på sjukhus frigörs resurser som kan påverka väntetiden för andra vårdtagare 
(Johansson & Ljunggren, 2010). Om vårdtiderna blir kortare och vårdplaneringar kan ske på 
ett effektivt sätt där tider lättare kan hittas som passar alla deltagare, så gynnar det den stora 
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massan patienter då det innebär att vårdplatser blir tillgängliga snabbare. En tydlig vinst är att 
man via videokonferens rimligen kan hinna med fler vårdplaneringar i veckan jämfört med 
personliga möten. Fler patienter erhåller således sina planeringar och kan gå hem, vilket frigör 
vårdplatser för nya patienter och så vidare. Patienter som är utskrivningsklara men ligger kvar 
på sjukhus i väntan på vård- och omsorgsplanering och åtgärder upptar vårdplatser som kan 
behövas till patienter med akut vårdbehov. Detta kan resultera i överbeläggningar, när man 
försöker att få plats med både de befintliga patienterna såväl som de nya som strömmar till. 
Överbeläggning är ett tydligt hot mot patientsäkerheten och något som flaggats om i många 
landsting i medierna de senaste åren. Det är således ett nationellt problem. Om inte vård- och 
omsorgsplaneringen blir väl utförd finns dock en risk att hemsituationen för patienten blir 
ohållbar och återinläggning på sjukhuset kan då bli aktuellt. Detta innebär inte bara ett lidande 
för patienten utan även en ökad kostnad och resursanvändning och ökad risk för över-
beläggning. 

Utifrån den svenska etiska plattformen inom hälso- och sjukvården är människovärdes-
principen den överordnade principen som går före allt annat (Sandman & Kjellström, 2013). 
Alla människor har lika värde oavsett bakgrund, kön, ålder m.m. och detta behöver vi ha i 
fokus och att varje möte med patienten sker utan att kränka människovärdet. Alla människor 
har rätt till vård samtidigt som behovs- och solidaritetsprincipen beskriver hur den som har 
störst behov ska få vård först. Det skulle kunna tolkas som att akut sjuka patienter bör beredas 
plats och att de som är utskrivningsklara och färdigbehandlade kommer i andra hand.  

Slutligen kan resultatet i studien även kopplas till kostnadseffektivitetsprincipen som syftar 
till att välja det mest kostnadseffektiva alternativet för patienten utifrån vård och behandling. 
I detta fall kan vård- och omsorgsplanering innebära ett mer kostnadseffektivt val jämfört med 
personliga möten. Så länge de andra principerna är uppfyllda bör man således med denna 
etiska plattform som stöd kunna motivera ett mer kostnadseffektivt val av mötesform i de allra 
flesta fall. 

Klinisk betydelse 
Att erbjuda vård- och omsorgsplanering via videokonferens som förstahandsval till huvuddelen av 
patienter kan motiveras väl utifrån den etiska plattformen inom hälso- och sjukvården och 
framförallt kostnadseffektivitetsprincipen. 

8.3.4 En digital gemenskap  
Resultatet går att koppla till litteratur som Baase (2013) med flera och resonera om att 
teknologi inte ersätter mänsklig interaktion. Det är fortfarande ett möte mellan människor även 
om teknologi är involverat, ett möte kan aldrig bli bättre än dess ingående parter hur bra 
kameran eller mikrofonen än är. Ihde (1995) skriver om hur vi förändras och blir till något 
nytt genom vår interaktion med teknologi. När människan möter teknologin skapas något som 
är beroende av vad vi bär med oss in i mötet. Ett möte via videokonferens kan därmed inte bli 
något i sig själv utan de personer som ingår i mötet. Beroende på dessa personer kan mötet bli 
vårdande och ömsesidigt eller kallt och otillfredsställande. 



 

 

38 
 

Resultatet visar att det i det stora hela inte beror på var mötet utförs, om det är på plats eller 
via videokonferens, utan det handlar framförallt om utbytet och förmågan till lyssnande, 
närvaro och engagemang under samtalet. Ett videomöte kan således vara bra och ett personligt 
möte dåligt, likväl som tvärtom. Ett personligt möte blir nödvändigtvis inte personligt eller 
varmt bara för att två människor träffas. Som Pols (2012) uttrycker i inledningen till arbetet 
så är händer nödvändigtvis inte alltid varma och teknologi är nödvändigtvis inte alltid kall. 
Det viktigaste redskapet är inte tekniken, det viktigaste redskapet är du själv. 

Personcentrerad vård förutsätter en medveten närvaro som skapas genom interaktion och 
kommunikation och framför allt en ömsesidighet. Det är intressant att se från intervjuernas 
resultat att ju säkrare, tryggare och erfaren informanten var i personcentrerad vård, desto mer 
positiv var informanten till videomöten och tyckte att de överbryggade bristen på fysisk närhet. 
De som var osäkra på personcentrerad vård eller som uppgav att de inte arbetade så, var 
betydligt mer skeptiska till videomöten utifrån den aspekt att så mycket av det personliga 
försvann i mötet via skärmen. Kan detta möjligen handla om förmågan till att se patienten som 
en person och ytterst att kunna etablera ett möte där man når “being with”? Det vill säga 
förmågan att vara med patienten i en äkta närvaro och visa ett genuint intresse. Om “being 
there” hindras av det fysiska avståndet kan sjuksköterskan kompensera utifrån att verkligen se 
personen och möta människan med ett genuint intresse som går genom skärmen och då skapar 
en känsla av “being with”. Fungerar inte detta så står man utan allting eftersom vi varken är 
fysiskt närvarande på plats eller med patienten i en digital gemenskap. I ett större perspektiv 
kan möjligen innebörden av att etablera en “digital gemenskap” mellan patient och 
vårdpersonal vara centralt även för andra former av digitala kommunikationslösningar där 
dessa parter möts. 

Klinisk betydelse 
En “digital gemenskap” möjliggjord av personcentrerad vård skulle således kunna vara något 
eftersträvansvärt och en målbild för en fungerande vård- och omsorgsplanering via video-
konferens. 
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9. Slutsats 
Samordnad vård- och omsorgsplanering via videokonferens innebär utmaningar i att skapa 
närvaro och ett genuint intresse som kompenserar för den fysiska närhet som förloras. Denna 
mötesform kan göra det svårare att se varandra som personer men detta hinder kan 
kompenseras av ett personcentrerat förhållningssätt. Ytterst är utfallet beroende på de 
ingående personerna i mötet och personalens förmåga att se personen. Sjuksköterskan behöver 
vara väl förtrogen med personcentrerad vård för att kunna möta patienten trots den barriär som 
skärmen kan utgöra.  

Utifrån studiens resultat finns ett flertal faktorer som spelar in i kvaliteten på 
kommunikationen i det digitala mötet. Tidigare forskning såväl som litteraturstudiens resultat 
visar att ögonkontakt är en synnerligen viktig aspekt i mänsklig kommunikation. Detta gäller 
såväl vid ett personligt möte som vid digitala möten som exempelvis videokonferens. För 
system som bevarar både ögonkontakt och överkroppsinramning med bevarande av 
kroppsspråk visar resultatet att det inte finns någon evidens för att kommunikationen via 
videokonferens skulle vara sämre än vid face-to-face. Således framkommer att 
kommunikationen inte blir sämre då mötet sker via videokonferens. Däremot finns ett flertal 
faktorer som behöver uppfyllas. Dessa faktorer går även att härleda till de kvalitetsfaktorer 
som nämns i litteraturen: teknik, användbarhet, omgivning och mänskliga aspekter. Teknik är 
ett medel, inte ett självändamål i sig. Rätt nyttjad kan informations- och kommunikations-
teknologi användas med stora tidsvinster för att få tillgång till varandra oavsett geografisk 
plats och kan bidra till en mänsklig interaktion men inte ersätta den.  

I studien framkommer att vissa situationer är bättre lämpade än andra för videokonferens. Det 
finns en mindre andel patienter som verkligen har behov av vård- och omsorgsplanering via 
ett personligt möte för att personcentrerad vård ska kunna uppnås. I dessa fall upplevs fysisk 
närhet vara avgörande. Bland annat föreslås att då patienten är i palliativ vård kan ett personligt 
möte vara att föredra. För övriga fungerar det fullgott med vård- och omsorgsplanering via 
videokonferens. Detta innebär att om den stora andelen erhåller vårdplanering via video sparas 
tid, resurser och pengar vilket istället kan läggas på patienten i andra led och ge möjlighet till 
att lägga tid på de patienter som verkligen behöver det. 

8.4 Klinisk betydelse 
Studiens resultat återspeglar den kliniska erfarenhet och upplevelse av vård- och omsorgs-
planering via videokonferens som finns hos vårdpersonal idag. Detta resultat har analyserats i 
förhållande till litteraturen och vårdvetenskapliga teorier. Utifrån detta framkommer flera 
förslag på hur denna nya kunskap kan kombineras med vad man redan vet sedan tidigare och 
på så sätt presentera förslag på hur man kan arbeta med vård- och omsorgsplanering via 
videokonferens på ett välfungerande sätt. Förslagen syftar till att både stärka och bekräfta 
fungerande arbetssätt idag såväl som föreslå förändringar i aktuella metoder för att skapa bättre 
förutsättningar för ett gott utfall. Förslagen på klinisk betydelse sammanställs i Tabell 3 nedan. 
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Tabell 3: Sammanställning av den kliniska betydelse som studien föreslår förmedla 

 Ett personcentrerat förhållningssätt är förutsättningen för ett gott möte via videokonferens. 

 En “digital gemenskap” möjliggjord av personcentrerad vård skulle således kunna vara något 
eftersträvansvärt och en målbild för en fungerande vård- och omsorgsplanering via video-
konferens. 

 Vård- och omsorgsplanering via videokonferens sparar tid i flera led och kan således skapa 
möjlighet att lägga mer tid på de patienter som har större behov av personliga möten. 

 Att erbjuda vård- och omsorgsplanering via videokonferens som förstahandsval till huvuddelen 
av patienter kan motiveras väl utifrån den etiska plattformen inom hälso- och sjukvården och 
framförallt kostnadseffektivitetsprincipen. 

 En övervägande del av alla vård- och omsorgsplaneringar kan med gott resultat utföras via 
videokonferens. Genom att identifiera de situationer där förutsättningarna inte fungerar för 
videokonferens kan denna begränsade del av planeringarna utföras som personligt möte med 
gott resultat och således inte riskera att skapa negativa erfarenheter av fenomenet. 

 Vid palliativ vård bör vård- och omsorgsplanering som personligt möte övervägas i första hand. 

 Tekniska förutsättningar för ett effektivt videomöte med god interaktion är en upplevelse så 
nära personligt möte som möjligt, vilket innebär: hög kvalitet på ljud, bra bildkvalitet och gärna 
stor skärm, möjlighet till ögonkontakt och en beskärning av bilden där hela överkroppen 
kommer med.  

9.3 Förslag till vidare forskning 
Det finns ett par studier kring sjuksköterskors upplevelse av vård- och omsorgsplanering via 
videokonferens. Det saknas däremot studier kring patientens upplevelse av vård- och omsorgs-
planering via videokonferens. Detta hade varit värdefull kunskap för vårdpersonal för att få en 
förståelse för patientens perspektiv. Lämpligen skulle dessa studier kunna utgöras av 
intervjuer och/eller observationer under vård- och omsorgsplaneringar via videokonferens. 
Ytterligare ett område som kan lämpa sig att utforska är anhörigas upplevelse av vård- och 
omsorgsplanering via videokonferens och hur vården på bästa sätt kan stödja dessa. 

En kvantitativ studie skulle kunna undersöka fenomenet med vård- och omsorgsplanering via 
videokonferens för att beräkna hur tiden påverkas till hemgång för patienter då planeringar 
blir via videokonferens istället för personligt möte. Om det går snabbare att hitta gemensamma 
mötesdatum och planeringen således kan ske tidigare, hur många vårddygn kan sparas i 
slutenvården då patienten är utskrivningsklar men ligger kvar i väntan på vårdplanering? 

En annan fråga är om studiens frågeställningar även kan vara relevanta i andra kontexter. Det 
skulle vara intressant med liknande studier inom andra verksamheter som nyttjar 
videokonferens som mötesmetod. Jag tänker till exempel på e-lärande. 
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1 Allen, B., Beattie-Huggan, P., Carr, 
J., Gannon-Leary, P., McMurray, 
A., & Smith, N. (2008). 
Storbritannien. 

Business Process Management 
Journal: 
Eyes, ears and technology: An 
evaluation of the use of video-
conferencing in BPR workshops 

Videokonferens var kostnadseffektivt och en effektiv användning av tiden för 
både konsult och deltagare. 

2 Andrew, A.M. (2010). 
Storbritannien. 

Kybernetes: 
Going green 

Elförbrukningen och miljöpåverkan av IKT är större än vad man generellt tror, 
men vägs upp av många positiva aspekter. 

3 Arndt, C. (2011) 
Sverige. 

Master in Communication Thesis. 
University of Gothenburg. 
Department of Applied Information 
Technology: 
The Importance of Face-to-Face 
Communication in HR Departments. 
A study in the field of Organizational 
Communication 

F2F-kommunikation värderas högt i affärsinteraktioner idag. HR chefer 
föredrar en personlig kommunikation framför till exempel mail. 

4 Avrahami, D., Everdingen, E.V., & 
Marlow, J. (2016). 
USA. 

IUI: 
Supporting Multitasking in Video 
Conferencing using Gaze Tracking 
and On-Screen Activity Detection 

Multitasking under en videokonferens upplevs ofta som ohövligt och ibland 
även oacceptabelt. En trolig bidragande faktor till negativa attityder gentemot 
multitasking är avbrottet i ögonkontakten som sker. 

5 Bulterman, D.C., César, P., Färber, 
N., Jansen, J., Kegel, I., Kort, J., & 
Stevens, T. (2012). 
Storbritannien. 

ACM Multimedia: 
Enabling 'togetherness' in high-quality 
domestic video 

Författarna visar att sociala interaktioner via video kräver sofistikerat stöd för 
högkvalitativ audiovisuell presentation och bearbetning av stöd för 
personidentifiering och lokalisering. I uppsatsen beskriver författarna 
användarkraven för effektiv interpersonell interaktion. De rapporterar sedan på 
ett system som genomför dessa krav. 
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6 Nguyen, D.T. & Canny, J.F. (2009). 
USA. 

CHI: 
More than face-to-face: empathy 
effects of video framing.  

För system som bevarar både blick och överkroppsinramning med gester och 
kroppsspråk finns det inga tecken på försämring i kommunikationseffektivitet 
jämfört med möten mellan ansikte mot ansikte. 

7 Carter, S.A., Chen, J., Good, N., & 
Marlow, J. (2016) 
USA. 

Computer Supported Cooperative 
Work: 
Beyond Talking Heads: Multimedia 
Artifact Creation, Use, and Sharing in 
Distributed Meetings 

Resultaten lyfte fram beslut och motiveringar som användes vid val av teknik 
för att förbereda, genomföra och arkivera resultaten från ett videomedierat 
distribuerat möte. Resultaten tyder på ett behov av flexibla gränssnitt för 
informationsdelning i flera sammanhang, så innehållet kan både enkelt 
hänvisas till just nu och hittas igen senare. 

8 Fuchsberger, V., Murer, M., 
Neureiter, K., & Tscheligi, M. 
(2013). 
Österrike. 

CHI Extended Abstracts: 
Hands and eyes: how eye contact is 
linked to gestures in video 
conferencing 

Videomedierad kommunikation (VMC) -teknologi möjliggör kommunikation 
och interaktion över distans och försöker ge användaren upplevelsen av 
verkligt ansikte mot ansikte interaktion och social närvaro. Även om dessa 
system tillåter en mängd icke-verbala signaler, saknar de flesta ögonkontakt på 
grund av den vertikala förflyttningen mellan kameran (t ex vid skärmens övre 
kant) och bilden av kommunikationspartnerns ögon. I en första studie 
undersökte författarna det ömsesidiga beroendet av ögonkontakt, blick 
beteende och gester med avseende på social närvaro. Våra resultat tyder på att 
möjliggörande av ögonkontakt främjar uppfattningen av gester. 

9 Hansen, S., Kjeldskov, J., Li, J., 
Mansfield, T., & Robertson, T. 
(2008). 
Australien. 

OZCHI: 
Multidisciplinary medical team 
meetings: a field study of 
collaboration in health care 

Författarna identifierade en rad bekymmer kring hur synlighet och hörbarhet 
påverkar gruppens sociala sammanhållning och hindrar kommunikation och 
lägesmedvetenhet mellan det distribuerade laget. De identifierade också en 
parallell uppsättning oro kring svårigheten att förbereda och interagera kring 
de medicinska bilder som används i mötena. Dessa problem avslöjade en 
komplex matris av tekniska, sociala, processuella och organisatoriska faktorer 
som påverkar samarbetet. 

10 Helgesson, A., Johansson, U-B., 
Walther-Stenmark, K., Eriksson, J., 
Strömgren, M., & Karlsson, R. 
(2005) 
Sverige. 

Journal of Telemedicin and Telecare: 
Coordinated care planning for elderly 
patients using videoconferencing 

Videokonferenser minskade den tid som krävdes för varje samordnad 
vårdplaneringssession från i genomsnitt 60 till 45 min. Det fanns också en 
ökning av antalet deltagande yrkesgrupper. Restiden för personalen i ansikte 
mot ansikte-möten var 60–180 min vardera. Användning av en 
vårdplaneringsrapport under sessionerna resulterade i förbättrad 
dokumentationskvalitet, vilket bidrog till bättre vård efter ansvarsfrihet. De 
tekniska problemen som inträffade inskränkte inte den positiva erfarenheten av 
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att delta. Intervjuer med närstående visade att de hade kunnat påverka vårdens 
innehåll under vårdplaneringen. Videokonferenser visade sig vara användbara i 
samordnad vårdplanering. Det resulterade i tidsbesparing på grund av minskad 
restid, deltagande av fler personalkategorier och en förbättring av 
dokumentationskvaliteten. 

11 Hofflander, M. (2015). 
Sverige. 

Blekinge Institute of Technology 
Doctoral Dissertation Series: 
Implementing video conferencing in 
discharge planning sessions: 
Leadership and organizational culture 
when designing IT support for 
everyday work in nursing practice. 

Studie I syftade till att beskriva primärvårdspersonalens erfarenheter av 
utskrivningsplanering, tillsammans med deras oro för att använda 
videokonferenser vid vård- och omsorgsplanering. Det konstaterades att det 
finns behov av förbättrad kommunikation och förståelse mellan sjuksköterskor 
som arbetar på sjukhus och i primärvården och behovet av sjukvårdspersonal 
att få mer information om hur IT-lösningar kan stödja sitt arbete. 
 
Syftet med studie II var att undersöka genomförandeprocessen för att använda 
videokonferenser i ansvarsplanering, enligt en teoretisk ram som består av 
teorier om genomförandeprocesser. Det har visat sig att implementeringsramar 
kan vara användbara, och att inramning av implementeringsprocessen stöder 
exponeringen av faktorer och belyser relationer och beroendetillstånd mellan 
de faktorer som kan påverka genomförandet. 
 
Studie III syftar till att beskriva chefernas reflektioner om att leda 
genomförandeprocessen för att använda videokonferenser i 
utskrivningsplanering. Resultaten tyder på att cheferna upplevde två 
ledarskapsperspektiv när de reflekterade över genomförandeprocessen. Å ena 
sidan beskrev de ett önskat sätt att leda genomförandet, å andra sidan beskriver 
de ett verkligt sätt att leda genomförandet. 
 
Syftet med studie IV var att beskriva professionella reflektioner om vad som 
behövs för att skapa vad som skulle bli en ny bästa praxis med hjälp av 
videokonferenser i utskrivningsplaneringen. Resultaten tyder på att proffsen 
upplevde brist på kunskap och förståelse för varandras vardagliga arbete och 
att frånvaron av välfungerande gemensamma rutiner hindrade processen. 
Resultaten visar också att det finns brist på gemensamma arenor för att 
möjliggöra diskussioner, förhandlingar och avtal om att anta nya rutiner när 
ansvarsplaneringsprocessen förändras över tiden. 
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12 Holub, P., Hofer, E.C., Novák, P., 
Slovák, P., & Troubil, P. (2011). 
Tjeckien. 

CHI Extended Abstracts: 
Exploring trust in group-to-group 
video-conferencing 

Resultaten tyder på att en kombination av personliga skärmar och en unik 
video-ström av varje närvarande deltagare i ett bättre 
videokonferensförhållande bidrar positivt. 

13 Kawashima, H., Matsuyama, T., & 
Nishikawa, T. (2008). 
Japan. 

CHI Extended Abstracts: 
Visual filler: facilitating smooth turn-
taking in video conferencing with 
transmission delay 

Uttryck och rörelser för varje deltagare presenteras för de andra med en 
tidsfördröjning, vilket ofta leder till en kollision av uttalanden. För att 
underlätta smidig kommunikation över ett videokonferenssystem föreslår 
författarna en ny metod, "Visual Filler", som fyller temporära luckor då man 
turas om med ordet som orsakas av fördröjningar i sändningen. 

14 Koh, E. (2010). 
USA. 

GROUP: 
Conferencing room for telepresence 
with remote participants 

För att övervinna begränsningar av enhet-till-enhet kommunikation har nya 
kommersiella enheter och forskningsprototyper, såsom rumslig ljud / 
högtalare, högupplöst och rumslig video / bildskärm, fysiska surrogat eller 
interaktiva digitala whiteboards, utvecklats. 



Bilaga B: Intervjuguide 
 
Vård- och omsorgsplanering och omgivningsfaktorer 

● Skulle du kunna berätta hur en vårdplanering via videokonferens kan gå till där du 
arbetar? (Följ upp med kompletterande frågor angående: hur rummet ser ut och hur 
deltagarna sitter, den tekniska utrustningen för videokonferensen, används några 
tekniska hjälpmedel utöver kommunikationsutrustningen som surfplatta eller bärbar 
dator, om man använder en mall/checklista) 

● Hur avgörs om vårdplaneringen utförs som personligt möte eller via videokonferens? 
● Vad är din uppfattning om vård- och omsorgsplanering via videokonferens? (för- och 

nackdelar) 
● Upplever du att fler yrkeskategorier (som arbetsterapeuter, sjuksköterskor från kommun 

och distrikt, biståndshandläggare, sjukgymnaster) deltar vid vård- och 
omsorgsplanering vid videokonferens jämfört med personligt möte? 

● Hur påverkar antalet deltagare kommunikationen?  

Personcentrerad vård 

● Berätta vad personcentrerad vård innebär för dig? 
● Upplever du några hinder för personcentrerad vård i vård- och omsorgsplanering genom 

personligt möte? 
● Upplever du några hinder för personcentrerad vård i vård- och omsorgsplanering via 

videokonferens (VK)? 
● Beskriv din erfarenhet av patienters upplevelse av vård- och omsorgsplanering via VK? 
● Beskriv din erfarenhet av anhörigas upplevelse av vård- och omsorgsplanering via VK? 

Videokonferens 

● Upplever du några svagheter som kan förbättras med tekniken vid videokonferens? 
● Upplever du att du har tillräckliga förutsättningar för att kunna använda videokonferens 

som verktyg för vård- och omsorgsplanering? 

Avslutning 

● Har du något mer att tillägga om vård- och omsorgsplanering via videokonferens? 
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