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SAMMANFATTNING 
Uppdragsgivarna Västkom tillsammans med GITS har efterfrågat en undersökning om          
användningen av videomöten inom samordnad vård- och omsorgsplanering. En         
enkätundersökning skickades ut till kontaktpersoner inom Göteborg, Hjo och Stenungsunds          
Kommun, där frågor om deras verksamhets användning av videomöten och eventuella           
förbättringar för att öka användandet. Undersökningen visade att videomöten vara en           
arbetsmetod som de flesta har en positiv syn på, men där tekniska problem, för lite kunskap                
och bedömningen om patientens kognitiva förmåga påverkar beslutandet av att använda           
fysiska möten istället. Resultatet av undersökningen är begränsat på grund av antalet svar och              
ska därför tolkas som en indikation, för säkrare statistik bör en bredare undersökning             
genomföras. Rekommendationen är att fokusera på utbildning och involvering av de parter            
som kan använda sig utav arbetsmetoden, för att kunna känna sig bekväm med teknologin              
och därmed utnyttja den på daglig basis. Genom att utveckla ett ramverk, som kan användas               
vid bedömning om patientens förmåga att använda videomöten, kan också vara en bidragande             
faktor för att öka användandet av arbetssättet. Vidare studier kan vara i form utav djupare               
intervjuer och undersökningar inom hela Västra Götalandsregionen för att nå ut till fler             
relevanta personer.  
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1. INLEDNING 
De områden som denna rapport berör är informationshanteringen och kommunikationen          
mellan olika parter i samband med samordnad vård- och omsorgsplanering (SVPL) i Västra             
Götaland. Inom VGR pågår det en förändring inom digitalisering och processförbättring som            
inneburit att flera parter börjat använda sig av videomöten vid SVPL, detta för att kunna               
inkludera så många parter som möjligt trots distansen som skiljer dem åt. Videomöten har              
exempelvis gjort det möjligt för sjukhuspersonal och anhöriga till patienterna att delta i SVPL              
trots att de befinner sig på två skilda platser. 
 
Videomöten är en digitaliserad form av informationshantering som fortfarande kan anses vara            
relativt ny och vars användningsfrekvens skiljer sig mellan b.la. kommuner, sjukhus och            
vårdcentraler. Kommunerna och dess vårdanstalter olika lång erfarenhet av videomöten då de            
inkluderades i utveckling vid olika tidpunkter, det är dock oklart hur många inom de enskilda               
kommunerna och anstalterna som använder sig av videomöten i den utsträckning som det var              
tänkt att användas. Det saknas helt enkelt tydlig statistik som påvisar huruvida videomöten             
används i den grad som de skulle kunna användas. Dessutom är det oklart vad som avgör                
varför videomöten används eller inte, exempelvis om det är faktorer som berör patientens             
status, eller om det är tekniken som avgör när/hur videomöten används. Bristen på denna data               
försvårar möjligheten av få en överblick över hur utvecklingen fortgår och hur detta nya              
arbetssätt samt system tas emot av användarna.  
 
Detta problemområde är intressant då det involverar digitalisering som utveckling samt något            
som kan anses vara relativt vardagligt - videomöten. I kontrast till utbildningen som             
uppdragstagarna genomgått är digitalisering samt användningen av videomöten inte något          
nytt eller främmande, vilket gör det intressant att utvärdera i relation till vården och SVPL. 
 
Med ovanstående i åtanke presenterar denna rapport en undersökning som genomfördes med            
flertalet kommuner och dess vårdanstalter, vars data används för att redovisa           
användningsgraden av videomöten vid SVPL samt användares åsikter om arbetsmetoden. 
 
1.1 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka användningen av videomöten inom SVPL. På             
uppdrag av VästKom/GITS ska fyra studenter från Göteborgs Universitet undersöka          
användningen av videomöten i dagsläget och vilka utmaningar det finns för att öka             
användandet av arbetsmetoden. 
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1.2 Nuvarande statistik 

I dagsläget har begränsad statistik samlats i form av statusrapporter. Statistiken är främst             
kvalitativ och har berört praktiska aspekter av videomöten som synpunkter på ljud och bild.              
Den största delen av den kvantitativa statistiken berör vilka kommuner som har            
implementerat videomöten som arbetssätt. Beroende på i vilken utsträckning kommunerna          
använder videomöten klassas de efter olika mognadsgrader. 
 
Stora mörkertal har uppstått på grund av komplicerad, varierande, och tidskrävande           
registrering efter varje videomöte. Detta innebär att vissa kommuner registrerar sina möten i             
större utsträckning än andra pga lättare verktyg, eller bättre förståelse för tekniken. Därför är              
dagens statistik något missvisande och det är fortfarande högst oklart i vilken utsträckning             
videomöten faktiskt används (Västra Götalandsregionen, 2017). 

1.3 Frågeställningar 

För att undersöka i vilken omfattning videomöten används och definiera vilken kraft som kan              
påverka användandet av videomöten kommer frågeställningar nedan att undersökas: 
 

● Hur många vårdplaneringsmöten genomförs totalt? 

● Hur många av dessa genomförs som distansmöte via Skype? 

● Vad är anledningen till att möten genomförs fysiskt istället för på distans? 

● Vad är användarnas åsikter om arbetssättet och vilka förbättringar skulle öka 
användningen? 

Syftet med dessa frågeställningar är att få en övergripande statistik genom att undersöka hur              
många av vårdplaneringsmöten som görs är videomöten, respektive fysiska möten. Detta är            
för att få ett kvantitativt resultat. Därefter ställs en mer kvalitativ fråga som undersöker              
orsaken till varför fysiska möten väljs före möten på distans. Denna fråga kan resultera i svar                
som kan beskriva eventuella förbättringspunkter för att öka användandet av videomöten.  

2.  BEGREPP 
Nedan kommer relevanta begrepp presenteras som är involverade i undersökningen och           
kommer användas som underlag för att få en djupare förståelse. 
 
2.1 Samordnad vård- och omsorgsplanering (SVPL) 

Samordnad vård- och omsorgsplanering (SVPL) existerar för att hjälpa patienter, och ge dem             
en möjlighet att gemensamt med företrädare för hälso- och sjukvården att planera framtida             
vård och omsorg. Detta hjälper patienter att hålla god kontakt även efter utskrivning från              
sjukhus. 49 kommuner är involverade i denna process av patientvård, varav cirka 200 av              
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dessa är vårdcentraler inom VGPv, rehabenheter inom Vårdval Rehab samt privata           
vårdgivare inom VGR och kommuner (VästKom, u.å.a). Traditionellt sätt genomförs dessa           
möten på en fysisk plats med alla de involverade parter såsom sjukhus, kommun, primärvård,              
rehab samt patient, men har på senare tid utvecklat videomöten som arbetsmetod för att              
kunna anordna möten på distans.  
 
2.2 SAMSA  

SAMSA är en IT-tjänst som hjälper vårdgivare och vårdtagare att upprätthålla kontakten som             
krävs för SVPL. Detta IT-system är tillämpad inom Västra Götalands län och används av              
cirka 10 000-15 000 användare. Dessa användare jobbar både privat och offentligt, och är              
verksamma inom kommun, sjukhus, rehab och primärvård. SAMSA möjliggör administration          
av olika användare, roller som de har, enheter och meddelandehantering  (VästKom, u.å.b). 

2.3 Videomöten 

För att underlätta processen för SVPL används videomöten som ett verktyg. Detta är ett              
alternativ som patienter har möjlighet att använda utifrån deras behov. Videomöten innebär            
planering gällande vård för patienter med sjukhus, kommun, rehab och primärvård och            
verktyget som används är Skype for Business. Målet med detta arbetssätt är alla parter ska               
kunna delta i videomöten och därmed också vara direkt delaktiga i planeringen av patientens              
framtida vård (VästKom, u.å.c). 

Augustsson, G. & Larsson, L.G. (personlig kommunikation, 15 november 2017) förklarar att            
arbetsgången för videomöten innefattar ett antal steg. Första steget innebär att sjukhuset            
skapar en möteslänk till själva mötet för att sedan klistra in länken i IT-stödet SAMSA.               
Därefter ansluts de kallade mötesdeltagarna till mötet via SAMSA-verktyget, och till slut får             
de anhöriga möteslänken separat och därmed startas mötet igång.  

3. METOD  
För att undersöka de frågeställningar som har ställts gjordes först en litteraturstudie som             
baserades på tidigare forskning och statistik. Detta var även nödvändigt för att kunna             
definiera de begrepp som är relevanta under undersökningens gång. Därefter gjordes en            
undersökning, vars syfte var att svara på de frågeställningar som har definierats.  
 
3.1 Enkätundersökning 

Tanken var att göra en tvådelad undersökning bestående av en kvantitativ enkät och sedan en               
djupare intervju med ett mindre antal personer för att få ett kvalitativt resultat. På grund av                
tidsbrist sammanslogs dessa två delar till en enda enkät vars mål var att bidra till både ett                 
kvalitativt och kvantitativt resultat, genom att behandla djupare frågor samtidigt som den når             
ut till ett flertal undersökningspersoner. Syftet med en enkät var att få en statistik över hur det                 
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nuvarande användandet av videomöten inom den dagliga verksamheten ser ut, i vilken mån             
videomöten används i förhållande till fysiska samtal, orsaken till att det väljs fysiska möten              
istället för videomöten och eventuella förbättringspunkter på arbetssättet - något som har            
sammanställts i frågeställningarna i tidigare avsnitt. Enkäten skickades ut genom          
kontaktpersoner från GITS och enkäten finns tillgänglig som  Bilaga 1.  
 
3.2 Avgränsningar 

Denna undersökning baserades på tre olika kommuner som verkar inom Västra           
Götalandsregionen och som är involverade i SVPL-processen. Urvalet som gjordes baserades           
på de olika mognadsgrader som har definierats i tidigare undersökningar, se Figur 1. De              
kommuner som valdes var Stenungsund, Göteborg och Hjo. Stenungsund är den kommun            
som har kommit längst i användandet och utvecklingen av videomöten och använder den             
inom tredje part, medan Göteborg använder den nu i dagsläget inom andra part. Hjo är den                
kommun som i detta fall har lägst mognadsgrad och som är på gång med användandet av                
videomöten vid vårdplanering på distans.  
 
 

 
Figur 1. Lägesbild över distansmöte från September 2017. Källa: VästKom/GITS.  
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De roller som undersöktes var sjuksköterska, rehabpersonal, distriktssköterska, läkare samt          
biståndshandläggare. Dessa valdes för att de rollerna är de som är mest involverade i              
vårdplaneringsprocessen. Patienter var inte involverade i undersökningen, då dessa inte          
resulterade i svar på de frågeställningar som har ställts, samt fokus är på själva videomöten               
som arbetssätt. 

4. RESULTAT 
Nedan presenteras resultatet av undersökningen. Först kommer en presentation om den           
information som framtagits om deltagarna och därefter kommer varje frågeställning att           
besvaras i form av den data som genererats via enkätundersökningen.  
 
4.1 Deltagandet 

Efter ett utskick till de angivna kontaktpersonerna inkom det totalt 33 svar. Fördelningen över              
hur många från varje kommun som deltog i enkätundersökningen syns i Figur 2. 82% av               
svaren kom från involverade i Göteborgs kommun, 12% av deltagarna som kom från             
Stenungsund och 6% från Hjo.  

 
Figur 2. Antal svar fördelat på kommuner. 

 
Fördelningen över spridningen av yrkesroller som var involverade i undersökningen ses i            
Figur 3. Hela 40% av de personer som deltog i undersökningen var sjuksköterska, 33% var               
biståndshandläggare. 9% var rehabpersonal, 6% var enhetschefer, 6% hade roll som           
vårdplanerare. 3% var distriktsköterska och 3% var arbetsterapeut.  
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Figur 3. Fördelning över de yrkesroller som deltog i undersökningen.  

 
I Figur 4 visas fördelningen över den organisation/förvaltning som deltagarna tillhör, och där             
ser man att undersökningen bestod av 16 personer som jobbar inom Sjukhus, 16 personer              
inom Kommun och 1 person inom Närhälsan.  
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Figur 4. Fördelning över organisation/förvaltning som undersökningspersonerna är 
inkluderade i.  

 
I enkäten ställdes frågan om hur länge undersökningspersonerna har använt sig av            
videomöten och det var en väldig spridning av resultatet, något som var förväntat då              
kommunerna som valdes hade olika mognadsgrader i utvecklingen av videomöten enligt           
tidigare statistik. I Figur 5 visas hur länge undersökningspersonerna har använt videomöten i             
respektive kommun. I Hjo var det två stycken som svarade att de har använt videomöten i                
perioden av 1-6 månader. I Göteborgs kommun var det ett spritt resultat, som beskriver att               
fyra personer aldrig använt videomöten eller använt teknologin enstaka gånger, medan åtta            
personer har använt videomöten 1-6 månader. Sex personer har använt videomöten i            
tidsperioden 0,5 - 1 år, och två personer använt det i cirka 2 år. Fem personer svarade att de                   
använt videomöten i mer än 2 år. Från Stenungsunds kommun svarade två personer att de               
använt videomöten i 1-6 månader, och en person som har använt det mellan 0,5-1 år.  
 

 
Figur 5. Sammanställning av tidsperiod då videomöten har använts av 

undersökningspersonerna.  
 
4.2 Hur många vårdplaneringsmöten genomförs totalt? 

Figur 6 visar det antal vårdplaneringsmöten som varje undersökningsperson deltar i varje            
månad. Statistiken är fördelad över vilken kommun personen tillhör för att kunna få en              
djupare inblick. I Hjo var det en person som svarade att de deltar i 9-13 stycken                
vårdplaneringsmöten per månad, och en person som deltar i 14 eller fler möten. I Göteborgs               
kommun var det två stycken som delgav att de inte deltar i vårdplaneringsmöten längre men               
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har gjort det tidigare, sex personer som deltar i 1-4 möten i månaden och sex stycken som                 
deltar i 5-8 stycken möten i månaden. En person uppgav sig medverka i mellan 9-13 stycken                
vårdplaneringsmöten, och tolv personer förklarade att de deltar i 14 möten eller fler i              
månaden. I Stenungsund var det en person som deltar i 1-4 stycken möten, en person som                
deltar i 9-13 stycken och två personer som deltar i 14 möten eller fler per månad. 
 

 
Figur 6. Sammanställning av antal vårdplaneringsmöten som undersökningspersonerna 

deltar i, och fördelat över kommun.  
 
4.3 Hur många av dessa genomförs som distansmöte via Skype? 

I enkäten ställdes frågan om hur många av de vårdplaneringsmöten som görs använder             
videomöten som mötesform. Enligt Figur 7 ser man att två deltagare från Hjo har 0-25% av                
sina vårdplaneringsmöten via Skype. I Göteborg berättade två personer att de inte har kommit              
gång med videomöten för vårdplaneringsmöten än. Åtta personer förklarade att 0-25% av            
deras möten görs genom videomöten, tio personer har 25-50% av deras vårdplaneringsmöten            
som videomöten, tre personer säger att 50-75% är videomöten, medan två personer har             
75-100% av alla vårdplaneringsmöten via Skype. I Stenungsund var det fyra personer som             
förklarade att 75-100% av deras vårdplaneringsmöten görs genom videosamtal.  
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Figur 7. Sammanställning av den procentandel av vårdplaneringsmöten som görs genom 

videomöten.  
 
En fråga om orsaken till att deltagarna använder videomöten istället för fysiska möten             
ställdes i enkätundersökningen, och en sammanställning av resultatet visas i Figur 8. 31% av              
undersökningspersonerna svarade att de använder videomöten vid vårdplanering för att spara           
tid på resor. Genom att kunna ha ett möte var som helst slipper de involverade resa långa                 
sträckor för att medverka på ett specifikt möte. 16% uppgav att de använder videomöten              
eftersom det är mer effektivt än ett fysiskt möte. 15% av deltagarna i undersökningen              
förklarar att det är smidigt och flexibelt med videomöten och därför väljer de att använda det.                
10% använder det eftersom det är fler parter som kan delta i mötet, samt 10% som anser att                  
genom att ha videomöten blir det en bättre struktur på mötet. 6% använder videomöten för att                
det önskas av annan part, medan 4% väljer möten på distans för det är bra för miljön. 4%                  
säger att de använder videomöten för att det passar bra för patienten, samtidigt som 2% anser                
att det är resurssparande att använda sig utav videomöten. 2% förklarar att videomöten ger en               
större trygghet för patienten, då denne kan sitta i sitt egna hem och medverka i mötet.  
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Figur 8. Sammanställning av de orsaker till att undersökningspersonerna väljer att använda 

videomöten istället för fysiska.  
 
4.3 Vad är anledningen till att möten genomförs fysiskt istället för 
på distans? 

Denna frågan ställdes öppen och undersökningspersonerna fick svara i text. Vi har            
sammanställt de mest vanliga anledningarna till att möten genomförs fysiskt istället för på             
distans, som man kan se i Figur 9. Undersökningen visar att hela 55% av anledningarna till                
att vårdplaneringsmöten sker fysiskt istället för på distans beror på patientens kognitiva            
förmåga och sinnesstämning. De menar på att patienten antingen är för sjuk, dålig hörsel/syn              
eller känner sig inte bekväm med teknologin. 14% förklarar att oftast är det kommunen som               
säger nej till att använda videomöten, eftersom de vill ha direktkontakt med patienten i det               
verkliga livet. 9% tackar nej till videomöten och använder fysiska möten istället när det gäller               
komplexa fall, där det krävs att träffas ansikte mot ansikte. 7% säger att anledningen till att de                 
väljer fysiska möten är på grund av brist på resurser, såsom kablar, kamera, med mera. 5%                
anser att det är smidigt att ha fysiska möten istället för videomöten via Skype, då det bara är                  
att sätta sig ned och ha mötet fysiskt, istället för att starta upp flertal program och låta                 
programmen ladda. 2% tycker att tekniska problem är orsaken till fysiska möten istället, 2%              
är obekväma med teknologin, 2% förklarar att motparten vill inte, 2% anser att orsaken är               
kunskapsbrist och 2% tycker att metoden är tidskrävande och det är anledningen till att              
fysiska möten används istället för videomöten.  
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Figur 9. Sammanställning av de mest förekommande orsakerna till fysiska möten istället för 

videomöten hos undersökningspersonerna.  
 
4.4 Vad tycker användarna om videomöten som arbetssätt? 

I enkäten ställdes en fråga som berörde deltagarnas inställning till videomöte som arbetssätt.             
Frågan var öppet ställd och deltagarna fick chansen att utveckla deras svar i text.              
Undersökningen visar att 97% hade en positivt grundinställning till arbetssättet, något som            
kan ses i Figur 10 .  

 
Figur 10. Sammanställning av personernas inställning till videomöten som arbetssätt.  
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Av de deltagare som har valt att utveckla varför de tycker att videomöten fungerar bra svarar                
29% att de tycker att det är ett tidseffektivt samt praktiskt arbetssätt. Alla patienter behöver               
inte ett fysiskt möte och det blir ofta mer effektivt och uppskattat att ha mötet i videoform.                 
Det mer utförliga resultatet av användarnas inställning till videomöten som arbetssätt kan ses             
i Figur 11. 

3,2% uttrycker att det är ett miljövänligt arbetssätt då enheterna besparar på transporter.             
Vidare nämnde 9,7% att de tycker att arbetssättet fungerar mycket bra så länge det finns rätt                
förutsättningar, med detta menas rätt och fungerande teknik, samt vikten av att deltagarna har              
respekt för gemene man. De nämner även att arbetssättet fungerar optimalt när vårdenheten             
har förberett patienten på vilka som kommer delta på mötet samt vilka frågor som skall               
beröras. 

9,7% av deltagarna nämnde att de uppskattar videomöte som arbetssätt men anser att i vissa               
fall så saknas det personliga mötet. De tycker att det blir opersonligt och kontakten styltig. De                
nämner även att det kan bli problem om patienten eller anhöriga har kognitiv svikt eller hör                
och ser dåligt.  

De 3% som inte alls såg videomöten som ett effektivt arbetssätt påvisade att det inte var                
tidsbesparande då det finns enheter som inte har etablerade videomötesrum, vilket leder till             
att mycket av personalens tid läggs ner på att sätta upp utrustning samt hitta ett passande rum.  

 
Figur 11. Mer detaljerad summering av användarnas inställning till videomöten. 
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4.5 Förbättringar som krävs vid användning av videomöten 

I den här frågan berörs förbättringspunkter angående användandet av videomöten, något som            
har summerats i Figur 12. Med en överlägsen majoritet på 67% anser medarbetarna att det är                
den tekniska aspekten där eventuella förbättringar kan göras. Många hänvisar till bristfällig            
utrustning i form av utdaterade skärmar, icke-fungerande mikrofoner och dålig uppkoppling.           
Därför efterfrågas ett stabilare intranät samt uppdaterad teknisk utrustning.  
 
Användare efterfrågar även ett videomötesrum för att bespara tid på att montera upp och ner               
utrustning efter varje möte. De enheter som redan besitter dessa rum efterfrågar fler. Det är               
ett flertal som nämner att det är något besvärligt att skapa länkar till videomöten i SAMSA.                
Det hade varit uppskattat om man istället skulle kunna skapa länken direkt i             
Skype-programmet och kopiera in den i SAMSA. 
 
Vidare hade 7% uppskattat om vårdenheterna hade presenterat och rekommenderat          
videomöten som ett alternativ för patienten för att öka spridning och kännedom om själva              
mötesformen. 15% påkallar bättre utvärderingar kring om patienten kan delta i           
videomötesformen. Bättre kallelser i SAMSA med mer utförlig information kring patienten           
efterfrågas för att man ska kunna göra en bra och rättvis bedömning. 7% av deltagarna anser                
att det är svårt att kunna skriva någon konkret förbättringspunkt då det beror på vilken patient                
det rör sig om. 4% önskar anpassad mötestid så att den blir schemalagd. 
  

 
Figur 12. Sammanställning av de förbättringspunkter som har definierats i 

enkätundersökningen. 
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5. DISKUSSION 
Majoriteten av undersökningspersonerna var positiva till videomöten som arbetssätt men          
ansåg att det fanns ett antal brister vilket resulterade i att i vissa situationer valdes fysiska                
möten framför videomöten på distans. Dessa brister kan upplysas och omvandlas till krav             
eller förbättringspunkter för att öka användningen av videomöten i framtiden.  
 
5.1 Förbättring av teknologi 
Undersökningen visade att videomöten som arbetssätt anses vara relativt positivt. Dock           
nämner de flesta deltagarna ett flertal förbättringsområden som enheterna måste ta tag i för att               
arbetssättet ska kunna fungera på ett så optimalt sätt som möjligt. Majoriteten av deltagarna              
nämner problem som uppstår kring tekniken samt att det saknas fasta utrymmen att använda              
tekniken i. Eftersom användandet av videomöten är en hyfsat ny arbetsmetod för vissa parter,              
finns det en bristfällig kunskap inom det området. Problematiken ligger i att många anställda              
idag inte har tillräckligt med kunskap i hur man använder videomöten. Ibland saknas även              
kunnig personal på plats på grund av exempelvis sjukdom, i sådana fall kan inte de andra                
anställda använda sig av arbetsmetoden vilket är en stor brist. Det krävs alltså att alla               
anställda som bör ha tillgång till videomöten därmed ska besitta en tillräckligt god kunskap              
för att kunna hantera verktyget.  
 
Undersökningen visade också på att användare så som sjukhuspersonal påverkas av att det             
inte finns en fast plats med rätt teknik för att kunna medverka på mötet, istället behöver                
användaren inför varje enskilt möte hämta den teknik som krävs och montera det på en               
lämplig plats. Processen inför videomöten blir då mer tidskrävande och kanske ibland inte             
ens är möjlig då det saknas teknik eller bra lokal. 
 
5.2 Ökad involvering i videomöten 

Patienters kognitiva förmåga samt hörsel, syn, och ålder, påverkar användandet av           
videomöten då de inte kan använda detta verktyg. Detta är dock något som inte kan göras                
något åt. Som tidigare nämnt krävs det i vissa fall ett fysiskt möte vid mer komplexa fall,                 
något som undersökningspersonerna inte känner sig bekväma att ta över Skype. Andra            
orsaker till användning av fysiska möten istället för på distans är att motparten inte vill. De                
kan vara obekväma med teknologin, ha kunskapsbrist, eller tekniska problem. De anser att             
processen är tidskrävande eller att kommunen nekar efterfrågan på ett sådant möte. Dessa             
faktorer har en gemensam nämnare och det rör den bristande involveringen i videomöten.             
Genom att få rätt verktyg, och en grundlig utbildning i teknologin kan de involverade känna               
sig mer bekväma med att använda videomöten. Detta kan leda till att fler parter vågar vara                
delaktiga i en sådan process, och därmed kan fler möten hållas på distans istället för på en                 
fysisk plats. Denna förbättringspunkt gäller dock bara personalen, då en patients kognitiva            
förmåga eller sinnestillstånd inte alltid kan förändras.  
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5.3 Integration 
Något som flera deltagare skulle vilja se förbättringar inom är kallelser till videomöten. Som              
tidigare beskrivits delas en länk till varje specifikt videomöte i SAMSA och där kan olika               
parter hämta länken för att på så vis ansluta till mötet. Det saknas alltså en direkt integration                 
mellan Skype for Business och SAMSA. Deltagarna meddelade att detta var svåranvänt samt             
att det ibland saknas mycket information kring mötet, exempelvis patientens diagnos eller            
patientens behandling på sjukhuset. 
 
En lösning på detta problem skulle kunna vara att utveckla ett eget system för SVPL som har                 
samtliga funktioner som Skype for Business och SAMSA har. På så sätt skulle användandet              
av videomöten bli enklare för de involverade parterna då de endast behöver interagera med              
ett system. Då skulle det också kunna utformas krav i systemet där den part som kallar till                 
möte måste fylla i information som berör patienten och mötet, vilket skulle kunna vara              
information som deltagarna har efterfrågat under undersökningen. 
 
Å andra sidan anser uppdragstagarna att en sådan systemutveckling inte nödvändigtvis skulle            
visa sig vara lönsamt för organisationen. Faktumet är att en övervägande del av deltagarna              
beskrev arbetssättet och de involverade systemen som bra och effektiva, vilket skulle kunna             
tyda på att det saknas kompetens hos vissa av deltagarna som lett till att de uppfattar                
systemen som svårare än andra deltagare. I och med att det är en kostnadsfråga och att det                 
finns fler och större utvecklingsmöjligheter för arbetssättet anser uppdragstagarna att det är            
mer lönsamt att utbilda personal inom videomöten och de involverade systemen i dagsläget.  
 
5.4 Enklare bedömning av patienter  
Det som kan konstateras är att det finns många olika typer av patienter. En del patienter                
prioriterar sin tid alternativt ser det som en fysisk och mental ansträngning att ta sig till                
sjukhuset regelbundet. För dessa kan videomöten vara att föredra. Samt de patienter som             
föredrar den mänskliga kontakten för att känna att de får den hjälp och uppmärksamhet de               
behöver. Eftersom dessa olika patienter existerar betyder det att vården har två “roller” att              
uppfylla i frågan om möten: det effektiva, och det personliga. Deltagarna benämner i             
undersökningen problematiken kring hur man utvärderar vilka patienter som har förmågan att            
delta i ett videomöte. Många nämner att luddiga kallelser med bristande information har varit              
den största anledningen till varför bedömningen har försämrats. Därför önskas mallar och            
tydliga ramar kring vilken information som skall vara med i dessa kallelser, men även              
kriterier som patienter måste uppfylla för att kunna delta på ett videomöte, vilket kan leda till                
större användning av videomöten.  
 
5.5 Djupare analys 
Undersökningen resulterade i färre deltagare än förväntat och majoriteten av deltagarna kom            
från Göteborgs kommun, spridningen av svaren är därmed begränsad och på en mindre skala.              
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Dessutom fanns det ingen möjlighet att beräkna svarsfrekvensen då kontaktpersonerna inte           
meddelade hur många personer som fått ta del av enkäten. På grund av detta kunde               
uppdragstagarna anta att det saknades intresse hos organisationen gällande undersökningen.          
Detta kan indikera att videomöten som arbetsmetod inte är något som tilltalar            
kontaktpersonerna. Bortsett från det var deltagarna av enkäten positiva till videomöten som            
arbetssätt, vilket kan ställa frågan om de som är intresserade av utvecklingen ställde upp i               
undersökning, respektive de som inte samtycker med arbetsmetoden undvek undersökningen.  
 
Om uppdraget inte hade varit snävt tidsbegränsat hade andra metoder kunnat användas och             
därmed också öppnat upp möjligheter till att få in mer data. Med hjälp av mer tid hade                 
eventuellt fler parter hunnit att delta i enkätundersökningen, dessutom hade intervjuer kunnat            
genomföras med personer för att utvidga de kvalitativa svaren. Förutsättningarna för att det             
skulle ha kunnat vara möjlig att genomföra djupare intervjuer var att det fanns potentiella              
användare att intervjua, vilket en fråga i enkäten bevisade då 59% angav att de var               
intresserade att medverka i en djupgående intervju om videomöten, se Bilaga 2. Å andra              
sidan hade en mer omfattande enkätundersökning varit lika givande som intervjuer om det             
samlades in tillräckligt många svar.  
 
På grund av att arbetssättet med videomöten har implementerats vid olika tidpunkter inom             
Västra Götalandsregionen hade det varit mycket intressant att undersöka progressionen i           
varje kommun alternativt någon typ av vårdanstalt. Om deltagandet hade varit större samt att              
det var möjligt att få svar på hur stor svarsfrekvensen var hade uppdragstagarna kunnat              
dokumentera utveckling i en större skala och därmed också svara på mer komplexa frågor. 

6. SUMMERING & REKOMMENDATIONER 
Nedan presenteras en summering av rapportens innehåll som också svarar på uppdragets            
frågeställningar, därefter följer uppdragstagarnas rekommendation. 
 
6.1 Hur många vårdplaneringsmöten genomförs totalt? 

Resultatet visade ett spritt resultat med olika användar- frekvenser, men majoriteten av 
deltagarna i undersökningen visade sig delta i 14 eller fler SVPL-möten per månad. Detta 
varierar dock beroende på vilken roll eller kommun det är som undersöks. 
 
6.2 Hur många av dessa genomförs som distansmöte via Skype? 

Något som måste finnas i åtanke är att på grund av antalet svar och att majoriteten av dessa                  
kom från Göteborg kan det inte dras några direkt slutsatser angående hur stor del av SVPL                
som genomförs via distansmöten för Stenungsund eller Hjo. Tidigare undersökningar          
definierade att Stenungsund är den kommun som har kommit längst med användandet och             
använder det inom tredje part. Göteborg var den kommun som använder det inom andra part,               
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samt Hjo var den kommun med minst mognadsgrad och är på gång med utvecklingen av               
videomöten. Detta är något som stämmer överens med undersökningens resultat, som visade            
att 75-100% av Stenungsunds SVPL-möten görs via videomöten. Göteborgs kommun visade           
sig ha ett spritt resultat, men majoriteten förklarade att 0-25% och 25-50% av deras              
SVPL-möten görs på distans via Skype. Även Hjo stämmer överens med den tidigare             
forskningen då 0-25% av deras möten görs genom videosamtal.  
 
6.3 Vad är anledningen till att möten genomförs fysiskt istället för 
på distans? 

Undersökningsdeltagarna definierade flera faktorer som påverkade valet att inte använda          
videomöten vid SVPL. Den största faktorn var patientens kognitiva förmåga som inte är             
tillräckligt bra för att patienten skall känna sig bekväm eller ta till sig informationen som               
förmedlas via detta arbetssättet. Detta kan bero på nedsatt syn, hörsel, demens eller andra              
komplexa svårigheter, vilket kräver ett möte på fysisk plats. En annan orsak som flertalet              
deltagare meddelade var krångel med tekniken, bristande kunskap hos de anställda, och att             
andra parter inte vill använda sig av metoden. 
 
6.4 Vad är användarnas åsikter om arbetssättet och vilka 
förbättringar skulle öka användningen? 

Användarna meddelade att videomöten används som arbetsmetod för att bespara restid och            
effektivisera mötena med de involverade. 97% av undersökningsdeltagarna meddelade att de           
hade en positiv syn på det som arbetssätt, vilket också lett till att ett fåtal använder                
videomöten vid alla sina SVPL-möten. De positiva åsikterna om arbetssättet inkluderade           
både effektiviseringar, tidsbesparing samt miljöaspekter. Undersökningsdeltagarna      
meddelade dock att det finns flera förbättringspunkter som påverkar användningen. De största            
förbättringspunkterna som definierades i undersökningen var att fokusera på de tekniska           
förutsättningarna i form av kamera, mikrofon, kablar, och mötesrum för att underlätta att             
delta i videomöten. Dessutom meddelade en majoritet av användarna att de hade önskat bättre              
och mer utförlig information om patienterna inför mötet i kallelsen. 
 
6.5 Rekommendation till fortsatt studie 

För att utöka användningen av videomöten finns det ett antal förbättringspunkter som            
undersökningspersonerna har definierat. Många ansåg att det var svårt att bedöma huruvida            
en patient är passad till att använda videomöten eller ej, vilket kan leda till att många                
patienten som har den kognitiva förmågan väljs bort och använder fysiska möten. Genom att              
utforma ett ramverk och tydliga riktlinjer inom vården för hur en sådan bedömning skall ske               
baserat på vilken profil eller vilka behov en patient har, kan personal lättare anpassa              
mötesformen efter patientens behov. 
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Genom att öka involveringen av anställda i videomöten och satsa på utbildning inom             
arbetsmetoden kan användandet ökas drastiskt, samt vara ekonomiskt. Fokus bör då ligga på             
utbildning hos de anställda, investeringar i bättre teknik, och mötesrum för att underlätta             
möten. Att utbilda och informera varje involverad part om videomöten som ett alternativ till              
ett vårdplaneringsmöte är någonting som skapar familjaritet till teknologin, och kompetens.           
Detta kan påverka användandet positivt och göra användare mer villiga att delta i             
videomöten. 
 
Med denna forskning som underlag kan fortsatta studier göras, exempelvis en undersökning            
på hela Västra Götalandsregionen. På så sätt kan man uppnå ett bredare resultat och få fler                
svar. Även djupare intervjuer kan bidra till värde i denna forskning, då mer specifika frågor               
kan ställas och fler förbättringspunkter i arbetssättet kan framkomma.  
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