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Abstrakt 

 

Vård- och omsorgsplanering i samverkan (VOPS) är en vårdplanering med hemmet som 

mötesplats där personal från olika vårdgivare deltar och ska samverka runt den äldre per-

sonen som mötet avser. Närstående som på olika sätt bidrar med stöd till den äldre är en 

viktig samarbetspartner i vården och under VOPS-mötet. Syftet med studien var att belysa 

närståendemedverkan vid VOPS genom individuella intervjuer med närstående samt ge-

nom fokusgruppsintervjuer där personal som deltagit i VOPS gav sin bild av närståendes 

uppfattning om mötet. I resultatet framkom att VOPS med hemmet som mötesplats upp-

levdes bidra till en helhetssyn runt den äldre och var ett stöd till närstående. Deras upple-

velse av delaktighet och inflytande under mötet hade samband med om personer viktiga i 

sammanhanget närvarade. För närstående var VOPS-mötet inte en enskild isolerad före-

teelse utan snarare en del i en pågående process där olika möten och erfarenheter av 

dessa avlöser varandra. Detta var något personalen inte var medveten om. Närståendes 

erfarenheter av tidigare möten inverkade på det aktuella mötet och påverkade även för-

väntningarna framöver. I resultatet presenteras vårdplaneringarna från studien i tre typfall 

efter vad som karaktäriserade mötena; Försöka reda ut problem och missförstånd, Planera 

för en fungerande vardag samt Följa upp och stämma av situationen. Slutligen ges i stu-

dien förslag på hur VOPS-mötet kan utvecklas. Kunskap och information om VOPS behövs 

för att ge deltagarna möjlighet att förbereda sig inför mötet. Grundläggande är också att 

rätt personer närvarar. Uppföljning efter mötena och tillgång till fast kontaktperson framstod 

betydelsefullt för fortsatt trygghet i vården runt den äldre personen.  

 
Nyckelord:  

Vårdplanering, Hemmet, Närstående, Samverkan, Medverkan, Äldre 

 

 

 

 

 

 

Rapporten baserar sig på ett examensarbete inom programmet specialistsjukskö-

terskeutbildning Vård av äldre på avancerad nivå som är genomfört med stöd av 

Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan 
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INLEDNING  

Vård- och omsorgsplanering i samverkan (VOPS) är en planering med möjlighet att få 

vård- och omsorgsinsatser för den äldre personen att fungera på ett tryggt och säkert sätt. 

Den äldre personen som planeringen utgår ifrån kan ibland ha svårt att uttrycka sig och 

kunna föra sin talan eller önskar att en närstående ska vara med vid planeringen. Närstå-

ende är också många gånger en person som på olika sätt bidrar med hjälp till den äldre 

och är en viktig samarbetspartner i den offentliga vården (Socialdepartementet, 2008). 

Den äldre och närstående ska inte behöva samordna sina vård- och omsorgskontakter 

själva (Lawrence och Lindelius, 2009) och därför är det angeläget att det i hemmet sker en 

VOPS som involverar dem båda och olika vårdaktörer efter behov. Samtidigt visar studier 

att närståendes medverkan vid vårdplaneringar inte alltid är helt oproblematiska och att 

personal kan ha varierande uppfattningar om närstående i denna situation (Janlöv, Hall-

berg och Petersson, 2006 och 2011; Dunér och Nordström, 2010; Olaison, 2009). Då 

närstående står för den största delen av vården och omsorgen av äldre personer i Sverige 

är deras erfarenheter från dessa möten värdefulla för att optimera vård- och omsorgsplane-

ring i samverkan (VOPS). 

 

Bakgrund 

Äldre personer som varit i behov av sjukhusvård eller haft frekvent kontakt med andra 

vårdinrättningar kan vara i behov av vård och omsorg i det egna hemmet. Framförallt 

gäller det äldre personer som har mer än en sjukdom eller funktionsnedsättning. De kan då 

vara beroende av vård och omsorg på olika nivåer från olika organisationer och verksam-

heter som då behöver samverka. Samtidigt visar studier att äldre personer med komplexa 

behov riskerar att falla mellan stolarna när flera olika aktörer är inblandade i deras vård 

och omsorg (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Vikten av samverkan i vården mellan landsting och kommun finns inte bara beskrivet i 

lagar som Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) och socialtjänstlagen (SoL, 

SFS 2001:453) utan också i olika policydokument, riktlinjer och överenskommelser i 

olika verksamheter (Region Skåne, 2005 och 2009; Gurner och Thorsland, 2003). Olika 

aktörer som ska samverka beskrivs av Beck Friis (2008) som ett lagarbete. För att förstå 

den äldre personens problem ur ett helhetsperspektiv behöver arbetslaget samverka och 

använda sig av varandras kunskaper och färdigheter. Gurner och Thorslund (2003) föror-

dar en samordnare, en ”dirigent”, för att koordinera vården kring den äldre. En samord-

nare behövs då det finns svårigheter med samverkan runt individen och dennes behov. 

Exempel på svårigheter är att vård och omsorg bedrivs av olika organisationer och hu-

vudmän med olika styrning och prioriteringar.  

 

Det finns även andra svårigheter med samverkan. Hur professioner och organisationer 

relaterar och ser på varandra får betydelse vid dessa situationer (Rämgård, 2010; Räm-

gård, Blomqvist och Petersson, 2012). Det kan exempelvis handla om att olika yrkeskate-

gorier kan ha olika normer och föreställningar och att de kan ha bristande förståelse för 

varandras praktiker (Rämgård et al., 2012). Projekt har genomförts de senaste åren för att 
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utveckla samverkan mellan professioner och få en bättre vårdplanering för äldre sjuka 

personer. Resultaten visar att dialogen och relationen mellan involverad personal, patient 

och närstående har betydelse för att helhetstanken runt den äldre och dennes behov av stöd 

ska kunna fungera bra (Petersson, 2009; Rämgård, 2010; Rämgård et al., 2012). 

 

För att nå helhetssyn runt den äldre och närstående behövs det skapas konkreta rutiner för 

samverkan mellan olika vårdgivare och mellan olika professioner. Vård och omsorgspla-

nering i samverkan (VOPS) kan ses som ett led i detta arbete. VOPS brukar ske i hemmet 

eller på ett vård- och omsorgsboende till skillnad från samordnad vård- och omsorgsplane-

ring (SVPL) som sker i samband med utskrivning från sjukhuset. Vid mötet deltar perso-

nal, den äldre personen och många gånger närstående. Den äldre är den person som vård- 

och omsorgsplaneringen handlar om. Närstående kan vara en familjemedlem, släkting, 

vän, granne eller någon annan som står en nära (Östlinder, 2004). Personal representerar 

olika yrkesroller. Biståndshandläggare, kommunal sjuksköterska, arbetsterapeut, sjuk-

gymnast, kontaktperson från hemtjänsten och primärvårdsläkare är några av de yrkeskate-

gorier som kan förekomma. VOPS är en planering där beslut om fortsatt vård och stödin-

satser fastställs. Avsikten är att planeringen ska bidra till ökad trygghet för både patient 

och närstående men också för de olika vårdaktörerna, inte bara här och nu utan också i ett 

längre framtida perspektiv (Region Skåne, 2005, Socialstyrelsen, 2011).  

 

En annan trygghet för den äldre personen och för närstående är att få vara delaktiga och 

kunna påverka olika insatser och stöd som planeras (Socialstyrelsen, 2012). Naidoo och 

Wills (2007) menar att individens delaktighet i planeringen är av betydelse för att uppleva 

hälsa och välbefinnande. Individens medverkan i beslut om sin egen vård och omsorg 

medför också att resurser utnyttjas på ett mer effektivt sätt och förbättrar kvaliteten på 

vården och omsorgen. När den äldre personen av olika anledningar har svårt att uttrycka 

sina önskemål och behov försvåras däremot deras medverkan. Att det kan finnas sådana 

svårigheter framgår i Anderssons studie (2005) där patienter ibland inte kunde formulera 

sina önskemål och behov vid vårdplaneringsmötet (a.a.). Det kan då vara närstående som 

får hjälpa och ta tillvara den äldre personens intresse. Under vissa omständigheter kan den 

närstående helt och hållet behöva föra den äldres talan.  

 

Närståendes roll är förutom att vara behjälpliga med information om den äldre också 

många gånger att vara praktiskt delaktiga i vården av personen (Lundh och Nolan, 2001). 

Det finns siffror som pekar på att närstående utför 2/3 av all vård och omsorg till personer 

med hjälpbehov i ordinärt boende (Socialdepartementet, 2008). Oavsett i vilken omfatt-

ning närstående hjälper den äldre behöver vårdplaneringen inkludera den närstående med 

dennes olika roller i situationen (Janlöv et al., 2006). Att få bli involverad är viktigt då 

närståendes övertygelse och föreställningar ofta är av betydelse för hur vårdandet och 

stödet till den äldre fungerar i hemmet (Erlingsson, Magnusson och Hansson, 2010). 

Framförallt kan detta vara betydelsefullt inför förändringar och vändpunkter i vårdandet. 

En sådan vändpunkt kan vara en av anledningarna till att en vård och omsorgsplanering i 

samverkan sker. 
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Ett lämpligt tillfälle att kunna utröna förhållanden och planera för lämpliga åtgärder och 

insatser är just vid en VOPS. Samtidigt visar forskning att närstående har varierande erfa-

renheter av att delta vid vård och omsorgsplaneringar. Närstående upplever sig ha en roll 

som stöd för den äldre i denna situation men det är inte självklart att närstående alltid 

informeras om avtalat möte med den äldre för att planera olika hjälpinsatser (Andersson, 

2005). Det är däremot vanligare att de får denna information när planeringen ska hållas i 

hemmet än när vårdplaneringen sker på sjukhuset (a.a.). En del studier visar att det är 

svårt för närstående att bli beaktade och lyssnade på under vårdplaneringsmöten och att få 

utöva rollen som stöd för den äldre. De ses inte som en part i diskussionerna och upplever 

att det under mötena inte tas hänsyn till deras hjälpinsatser och önskemål i sammanhanget. 

De kan känna sig förbisedda eller att beslut tas över huvudet på dem (Janlöv et al., 2006; 

Dunér et al., 2010). Olaison (2009) kom däremot fram till att närstående upplevde delak-

tighet under mötet och att det togs hänsyn till deras berättelse om familjesituationen. Hen-

nes studie visade dock likt de övriga att de närstående inte hade inflytande att påverka 

beslut om insatser även om de var involverade med att ge stöd och hjälp i hemmet till den 

äldre (a.a.). Vad som positivt kan påverka närståendes del i mötena är när de är insatta i 

hur en vårdplanering går till och har förmåga att kämpa för den äldre och sin egen situat-

ion. Andra faktorer som kan påverka är att redan ha en etablerad relation till personalen 

som deltar i mötet eller att ha en socio-ekonomisk status av betydelse (Janlöv et al., 2006). 

Det framkommer också att personal upplever närstående viktiga men också som en på-

frestning. Ett dilemma för personalen är när den äldre och närstående går in i mötena med 

olika önskemål eller när närstående försöker övertala de äldre att ta emot hjälp de själva 

inte anser sig behöva. Närståendes dilemma är att det förväntas från omgivningen att de 

ska bidra med hjälp till den äldre samtidigt som de själva känner att de behövde begränsa 

sina åtaganden (Janlöv et al., 2011; Dunér et al, 2010). Att gemensamt arbeta för en bättre 

samverkan kan ge fler nöjda deltagare vid vårdplaneringsmöten visar en utvärderingsstu-

die av Dijkstra (2007). Mål och arbetssätt i studien var att främja familjemedlemmars 

delaktighet i vårdplaneringen och det visade sig att projektet upplevdes positivt av både 

personalen och familjemedlemmarna. Arbetssättet runt vårdplaneringarna tillförde inte 

bara ytterligare information av värde utan mötet bidrog också till en öppenhet, tilltro och 

större förståelse mellan deltagarna.  

 

Teoretiskt perspektiv 

Som teoretisk ram för mötet kan Robert Laings (1970) teori om interpersonell kommuni-

kation användas. Laing var psykoanalytiker och teoretiker inom den humanistiska psyko-

login och betraktades främst som existentialist. Laing studerade hur samspelet sker i mötet 

mellan personer och beskriver denna kommunikation som mångdimensionell (tabell 1).  
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Tabell 1. Interpersonell kommunikation enligt Laing (1970)  

 

Hur jag uppfattar mig själv Hur den andra uppfattar sig själv 

Hur jag uppfattar den andra Hur den andra uppfattar mig 

 

Hur jag uppfattar att den andra ser på mig Hur den andra uppfattar att jag ser på ho-

nom  

 

I samspelet mellan personer är flera perspektiv involverade. I denna studie handlade det 

om närståendes erfarenhet av VOPS samt personalens föreställning om närståendes erfa-

renhet av VOPS. 

 

Laing (1970) menade att även om vi försöker sätta oss in i någon annans situation kan vi 

aldrig uppleva hur den andra personen upplever sin egen värld utan vi får lita på våra 

kommunikationer för att få ledtrådar om hur eller vad den andre känner och tänker. Vi kan 

höra hur den andra personen beskriver sin egen upplevelse eller förståelse, komplettera 

detta med vår egen föreställning av personen och hur vi tror att den andra personens upp-

levelse är. Det handlar om att vi gissar, antar och drar slutsatser om våra upplevelser av 

den andra rörande den andras egen upplevelse. Vi blir hela tiden utsatta för dessa före-

ställningar från andra människor. Vi tillskriver varandra motiv och avsikter och drar mer 

eller mindre välgrundade slutsatser utifrån våra fantasier. Dessa tillskrivanden i mötet 

mellan personer påverkar var och ens upplevelse av sig själv och i vilken utsträckning vi 

bekräftar varandra i mötet. Laing menade att en äkta relation mellan människor endast kan 

ske när personer ger varandra framgångsrika tillskrivanden, det vill säga att det finns en 

överrensstämmelse mellan en persons egna avsikter och de avsikter andra tillskriver ho-

nom/henne (a.a.).  

 

Det finns begränsat med studier som handlar om vårdplaneringsmöte i samverkan i hem-

met där olika vårdgivare tillsammans med den äldre personen och närstående närvarar. Vi 

vet väldigt lite om hur närstående uppfattar dessa möten då VOPS är en relativt ny förete-

else. Det finns därför ett behov av vidare forskning om närståendes erfarenheter inom 

detta område. Det kan också tillföra kunskap att få ta del av personalens uppfattning om 

närståendes upplevelser av vårdplaneringsmötena. 
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SYFTE 

Syftet var att belysa närståendemedverkan i vård- och omsorgsplanering i samverkan 

(VOPS). 

Specifika frågeställningar 

- Vad var närståendes erfarenheter av vård- och omsorgsplanering i samverkan? 

- Vad var personalens uppfattning/föreställning om närståendes erfarenheter av 

vård- och omsorgsplanering i samverkan? 

METOD 

Kontext 

Denna studie har sitt ursprung i ett större forskningsprojekt om vård- och omsorgsplane-

ring i samverkan (VOPS) i Högskolan Kristianstads regi. I VOPS projektet deltog två 

kommuner från Skåne och dessa kommuner genomförde regelbundet vård och omsorgs-

planering i samverkan i den äldre personens hem eller på vård- och omsorgsboende. Pro-

jektets syfte var att bidra till kunskapsutveckling inom vård och omsorgsplanering i sam-

verkan även för andra kommuner och organisationer att ta del av. Projektet genomfördes 

som en collective case study (Stake, 1995). Denna metod bidrar till insikt och förståelse 

för vad som händer inom varje enskilt fall (case) men också till att upptäcka viktiga skill-

nader och gemensamma data som kan framträda mellan de olika fallen (Stake, 1995). Ett 

case i projektet var en genomförd vårdplanering. Personer som deltog i VOPS-mötet var 

den äldre personen som planeringen handlade om, närstående i de fall den äldre personen 

önskade detta samt personal representerade av olika yrkesprofessioner. I vardera kommun 

fanns en vårdplaneringsansvarig samordnare som lämnade information om studien till 

informanterna i samband med vårdplaneringsmötena och som cirka tre veckor efter mö-

tena sammankallade personalen till fokusgruppsintervju.  

 

Design 

I denna studie ingår den del av datamaterialet från VOPS projektet som berör närståendes 

upplevelser och erfarenheter men även personalens uppfattning om närståendes upplevel-

ser. Studien har en kvalitativ ansats vilket är lämpligt i sammanhang där forskaren vill 

fördjupa sig i personers upplevelser och erfarenheter och förståelse av fenomenet som 

studeras (Polit och Beck, 2012). Insamlandet av data har skett genom intervjuer. Individu-

ella intervjuer är ett tillfälle för informanten att delge och reflektera över egna känslor och 

föreställningar (Kvale och Brinkmann, 2009). Genom fokusgruppsintervjuer kan grupp-

medlemmarna delge sina erfarenheter, åsikter och värderingar genom att lyssna, ge re-

spons och influera varandra i diskussionerna (Krueger, 1994; Wibeck, 2012).   

 

Informanter  

I studien inkluderades de vård- och omsorgsplaneringar (n=7) där närstående medverkade. 

Sju intervjuer med närstående och sju fokusgruppsintervjuer med personal av olika yrkes-

kategorier ingick. Av de åtta närstående som medverkade i studien var fem kvinnor och 

tre män. Fyra närstående var makar och fyra var barn. Fem bodde i samma hushåll som de 
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äldre personerna och fem var yrkesarbetande. I fokusgruppsintervjuerna deltog personal 

från både primärvården, kommunerna samt privata aktörer. Dessa personer representera-

des av yrkesprofessioner som biståndshandläggare, arbetsterapeut och sjukgymnast, sjuk-

sköterska, läkare, arbetsledare och undersköterska från hemtjänsten. En majoritet av per-

sonalen var kvinnor. Med hänsyn till konfidentialiteten efterfrågades inga personliga upp-

gifter om informanterna (Polit och Beck, 2012). 

 

Genomförande och datainsamling 

Vid intervjutillfällena fick informanterna upprepad information om studien och att inter-

vjuerna skulle ljudinspelas. De informerades om att det var frivilligt att delta och möjlig-

het att avbryta utan att uppge skäl till detta. De fick också ge ett skriftligt medgivande till 

att de önskade delta i studien (Polit och Beck, 2012). En semistrukturerad intervjuguide 

med några förutbestämda teman relevanta för ämnet användes vid datainsamlingen. Inter-

vjuguiden inbjöd också informanterna till att inom ramen för dessa teman forma innehållet 

i intervjun (Polit och Beck, 2012). Det ljudinspelade materialet transkriberades efter varje 

genomförd intervju. 

 

Intervjuer med närstående 

Närstående kontaktades cirka två veckor efter att en VOPS i någon av kommunerna var 

gjord och tidpunkt för intervju bokades efter när det passade närstående. Intervju med 

närstående kunde genomföras vid samma tillfälle som den äldre personen alternativt 

bokades ett senare personligt besök med den närstående. De fick själva välja plats för 

intervjun och det blev oftast i den äldre personens hem eller på närståendes arbetsplats. 

Intervjuerna varade mellan 27-63 minuter.  

 

Informanterna uppmanades inledande berätta om den dagen då VOPS-mötet ägde rum och 

hur det kom sig att det blev ett sådant möte. Denna fråga var en uppmuntran att delge 

upplevelser och erfarenheter av vård och omsorgsplaneringen som skett. Därefter ställdes 

vid behov följdfrågor om informanten inte redan berört det som önskades omnämnas 

enligt intervjuguiden, eller som en uppmuntran att vidareutveckla eller klargöra tankar och 

upplevelser (Kvale och Brinkmann, 2009). Exempel på öppna frågor från intervjuguiden 

var; Vad kom ni fram till och vad bestämde ni? Fick dina funderingar komma fram or-

dentligt? Kände du dig delaktig i samtalet och planeringen? Fanns det möjlighet att på-

verka och föra fram det som var viktigt för dig och din anhörige? Hade det någon bety-

delse att VOPS mötet skedde i hemmet? Vad har hänt sedan dess? 

 

Intervjuer med personalen 

Personal från respektive vård- och omsorgsplanering deltog i fokusgruppsintervju för att 

diskutera och delge sina uppfattningar om vårdplaneringsmötet de deltagit i. Intervjuerna 

genomfördes i en lokal på eller i närheten av personalens arbetsplats cirka tre veckor efter 

VOPS mötena. Antalet informanter vid fokusgruppsintervjuerna varierade mellan två till 

fem personer och intervjuerna varade mellan 32- 59 minuter. Moderatorn (intervjuaren) 

var den person som ansvarade för att ett antal frågeområdena enligt intervjuguiden blev 

diskuterade men även att låta alla få komma till tals och ge uttryck åt sin åsikt. Medhjälpa-
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ren (observatören) hade uppgiften att observera deltagarna och att vid behov ställa frå-

gor/följdfrågor (Wibeck, 2012). En första inledande fråga ställdes vid fokusgruppsinter-

vjun liknande den som angetts ovan vid närståendeintervjun för att låta alla på ett naturligt 

sätt komma in i samtalet/diskussionen redan från starten (Kreuger, 1994). Exempel på 

öppna frågor från intervjuguiden var: Upptäckte ni något nytt efter att ha lyssnat på (den 

äldre och) den närstående? Kände de sig delaktiga i denna process och/eller under mö-

tet? Hur och vad framförde den närstående för tankar om vad som var viktigt? Hade det 

betydelse att ni höll mötet i hemmet? Vad tror ni den närstående tänkte efter mötet?  

 

Analys 

Datamaterialet analyserades som två olika enheter, närståendeintervjuerna för sig och 

fokusgruppsintervjuerna med personalen för sig. Kvalitativ innehållsanalys har använts 

som metod vid analysen för att organisera data och identifiera likheter och skillnader som 

framträdde ur materialet (Graneheim och Lundman, 2004; Hseih och Shannon, 2005).  

 

Databearbetning av närståendeintervjuerna 

Vid analysen av närståendeintervjuerna ställdes perspektivet på närståendes erfarenheter i 

samband med VOPS som kunde urskiljas i datamaterialet. Databearbetningen inleddes 

med spontana reflektioner efter varje genomförd intervju genom att lyssna till ljudinspel-

ningen av intervjuerna. Efter att datainsamlingen avslutats lyssnades samtliga intervjuer 

igenom på nytt och det transkriberade materialet lästes flera gånger. Minnesanteckningar 

skrevs ned efterhand som materialet lästes igenom (Hsieh och Shannon, 2005). Tankar 

formades om vad intervjuerna och texterna handlade om. Det framkom att VOPS kunde 

handla om olika saker och hållas av olika anledningar. De sju vårdplaneringarna delades 

in i tre typer av möten efter närståendes avsikt med vårdplaneringarna. Vad som fram-

trädde i intervjuerna var de närståendes berättande om tiden som föregått mötet, hur själva 

mötet var och förväntningar om framtiden. Därför användes strukturen dåtid, nutid och 

framtid för att organisera materialet och blev också de gemensamma kategorierna i typfal-

len. Inspirerad av Graneheim och Lundman (2004) identifierades meningsenheter i inter-

vjutexterna som handlade om närståendes erfarenheter och sorterades efter ovan nämnda 

struktur. Meningsenheterna koncentrerades sedan till enstaka ord eller en kortare mening 

och därefter sattes en kod som fick representera dess innehåll. Därefter sorterades koderna 

i olika grupper efter innehåll. Detta steg gjordes inom varje typfall för sig. Både likheter 

och skillnader mellan olika erfarenheter framträdde mellan typfallen. Subkategorier i 

typfallen kunde sedan formuleras vilka presenteras i resultatet. 

 

Databearbetning av fokusgruppsintervjuerna 

Vid analysen av fokusgruppsintervjuerna ställdes fokus på närståendes erfarenheter av 

dessa vårdplaneringar som personalen uppfattade/föreställde sig dem. Liksom i närståen-

deintervjuerna skrevs spontana reflektioner ner direkt efter att varje intervju genomlyss-

nats från ljudinspelningen. När datainsamlingen var helt klar lyssnades allt material ige-

nom på nytt och de transkriberade texterna lästes upprepade gånger för att få förståelse 

och känsla för helheten och vad som trädde fram i intervjuerna (Hsieh och Shannon, 

2005). Fokusgruppsintervjuerna delades sedan in i samma typfall som närståendeintervju-
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erna. Meningsenheter som handlade om närstående i intervjutexterna plockades ut och 

grupperades efter dåtid, nutid och framtid som närståendeintervjuerna eftersom de skulle 

presenteras tillsammans i resultatet. Därefter koncentrerades meningsenheterna, kodades 

och grupperades efter liknande innehåll (Graneheim och Lundman, 2004). Vid närmare 

granskning under databearbetningen fick några meningsenheter plockas bort eftersom de 

snarare belyste personalens uppfattning om närstående än deras uppfattning/föreställning 

om närståendes erfarenheter. Följande underkategorier formulerades sedan i samtliga tre 

typfall; Personalens uppfattningar om närståendes erfarenheter inför det aktuella mötet, 

Personalens uppfattningar om närståendes upplevelser av det aktuella mötet, Personalens 

uppfattningar om närståendes förväntningar framöver. 

 

Förförståelse 

Som sjuksköterska i hemsjukvården och på vård- och omsorgsboenden har jag personlig 

erfarenhet av att vård- och omsorgsplaneringar i samverkan förekommer men att det inte 

sker i någon större utsträckning. Planeringarna har ofta initierats av regionen när det gäller 

svårt sjuka patienter. Patient eller närstående deltog inte vid dessa planeringar. Sjukskö-

terskor är inte heller alltid med vid vårdplaneringar i hemmet som kommunen initierar, de 

får inte alltid kännedom om mötet av biståndshandläggaren. Det är sällsynt att sjukskö-

terskor själva initierar en VOPS. Medverkan av primärvårdens patientansvarige läkare 

eller annan person från primärvården har varit obefintlig. Det är något som jag funderar på 

kanske i högre grad skulle kunna bidra till att uppnå tydligare mål och trygghet med olika 

insatser och omsorg som planeras. Min uppfattning är att VOPS ofta upplevs som en ”un-

derlättare” av de inblandade professionerna när flera aktörer är involverade men är mer 

fokuserat på ansvarsfördelningen mellan vårdgivarna än på patienten och närstående. 

VOPS verkar inte heller tillräckligt väl förankrat på alla arbetsplatser och det råder osä-

kerhet om vilka patienter som bör vara aktuella för denna typ av vårdplaneringsmöte.  

 

Etiska överväganden 

Forskning är viktigt för att utveckla kunskaper och kunna bidra till att förbättra männi-

skors hälsa och livsvillkor och regleras av en rad olika lagar (Vetenskapsrådet, 2012). En 

utav dessa lagar är etikprövningslagen SFS 2003:460 av forskning som avser människor 

vilket innebär att inför en studie måste en ansökan först lämnas och prövas och vissa krite-

rier uppfyllas innan studien kan påbörjas. Ansökan från Högskolan Kristianstad till reg-

ionala etikprövningsnämnden i Lund medgav att denna undersökning kunde genomföras 

och gavs diarienummer Dnr 2012/472.  

 

De etiska kraven för att genomföra en studie beaktades i enlighet med Vetenskapsrådet 

(2012). När det blev aktuellt att delta vid individuell intervju eller fokusgruppsintervju var 

information om studien redan lämnad muntligt och skriftligt till informanterna (Polit och 

Beck, 2012) av samordnaren för vårdplaneringarna i respektive kommun. Innan intervjun 

påbörjades gavs återigen information om studien och att den skulle ljudinspelas. Upplys-

ning gavs också om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan att 

ange orsak. Information gavs om att alla uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Sam-

tycket deklarerades sedan med namnunderskrift inför intervjun (a.a.).  
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Kommunen där personerna bor anges inte utan benämns enbart som kommun i Skåne. Allt 

material som inspelade intervjuer och utskrift av dessa förvarades inlåst och oåtkomligt 

för andra. Informanterna gavs också möjlighet att ta kontakt efter intervjun om de kände 

att de vill ändra på något de sagt eller lägga till något. Kontaktuppgifter fanns på samtyck-

esblanketten som lämnades i anslutning till intervjun (Vetenskapsrådet, 2012). 

 

En viktig etisk aspekt att förhålla sig till var makt och beroende. Patienter och närstående 

kunde känna sig utsatta och/eller befinna sig i en beroendesituation. Det informerades 

nogsamt vid intervjutillfället att stöd och vård som gavs den äldre inte skulle påverkas på 

något sätt vare sig informanten önskade delta i studien eller inte (Polit och Beck, 2012). 

Det fanns inte heller något beroendeförhållande mellan de intervjuade och intervjuaren i 

denna studie då vi inte hade någon relation till varandra sedan tidigare.  

 

Det fanns också en risk att gruppmedlemmarna i fokusgruppsintervjuerna på olika sätt 

kunde stå i beroendeförhållande till varandra vilket kunde bidra till spänningar (Wibeck, 

2012). Det som uttrycktes vid intervjun kunde innebära att någon person blev ifrågasatt 

eller kunde påverka relationen personerna emellan (Kjellström, 2012) och klimatet på 

arbetsplatsen. Intervjuaren betonade inför intervjun att inga svar var rätt eller fel och att 

alla olika uppfattningar och synpunkter var välkomna. En annan aspekt var att förbereda 

att bemöta eventuella upplevelser och reaktioner av olika karaktär under intervjun. Hand-

lingsberedskapen inför en sådan situation var att bemöta personen på ett bra och varsamt 

sätt och även att hjälpa till med kontakt med annan profession om behov fanns (Atkinson, 

1998). En annan risk var att närstående kunde känna skuldkänslor för att de inte hade 

förmåga att bistå den äldre med hjälp som tidigare (Kjellström, 2012). Intervjuaren var 

lyhörd och hade detta i åtanke under studiens gång. 
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RESULTAT 

Sju vårdplaneringar innehållande både närståendeintervjuer och fokusgruppsintervjuer 

med personalen ingick i studien. Tre typer av vårdplaneringar identifierades efter vad som 

karaktäriserade mötena; Reda ut problem och missförstånd; Planera för en fungerande 

vardag samt Följa upp och stämma av hemsituationen (Figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Figur 1. Vårdplaneringarna kategoriserade i tre typer av möten och innehåller intervjuer 

med både närstående och personal. 

 

Varje typfall organiserades i strukturen dåtid, nutid och framtid och dessa kategorier är 

gemensamma för alla typfallen. Kategorierna från närståendeintervjuerna handlade om; 

Tidigare erfarenheter som påverkade förväntningarna inför det aktuella mötet, upplevelser 

av det aktuella mötet samt förväntningar framöver efter mötet. Personalens uppfattningar 

om närståendes erfarenheter har integrerats under respektive kategori.  
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Reda ut problem och missförstånd  

En typ av VOPS-möten kom att handla om att försöka reda ut problem och missförstånd. 

Detta typfall karaktäriserades av en frustrerande, ibland kaotisk tid, där närstående käm-

pade för den äldre då vård- och omsorgsinsatser inte fungerade eller skulle förändras. De 

hade stridit och argumenterat med personer inom vårdorganisationen i syfte att hjälpa den 

äldre att få vård och insatser som var bestämt eller som de ansåg fanns fortsatt behov av. 

Till dessa möten kom den äldre personen, närstående och personal av olika yrkeskatego-

rier. Avsikten med mötena var att reda ut olika problem som fanns. Innan dess kunde de 

inte gå vidare och planera för framtiden. För att kunna lösa problemen behövde rätt perso-

ner närvara under mötena, exempelvis personal med mandat att fatta beslut. Utan rätt 

förutsättningar blev mötet en besvikelse och närstående upplevde ännu en gång dåliga 

erfarenheter från möten. 

 

Tidigare dåliga erfarenheter påverkar förväntningarna inför det aktuella mötet 

 
Upplevelse av att ha stått ensamma 

Flera VOPS-möten kom att handla om att ”reda ut problem och missförstånd” och utmär-

kande var de närståendes dåliga erfarenheter av vården. Det handlade om upplevelse av 

brist på stöd från och samarbete med personal och att själva behöva samordna runt de 

äldre utan att veta vart de skulle vända sig för att få hjälp. Avsaknad av kunskap om ruti-

ner och riktlinjer var en annan anledning till att oenighet och oro uppstått. Ett exempel var 

att inte veta hur medicinförfarandet gick till inom vården samtidigt som närstående själva 

förväntades ansvara för en del av det. Erfarenheter av detta slag påverkade med vilka 

förväntningar de närstående gick till mötet.  

 

Besvikelse över tidigare möten och misstänksamhet inför det aktuella mötet 

I VOPS:mötena  ”reda ut problem och missförstånd” var närståendes dåliga erfarenheter 

från tidigare möten utmärkande. När möten inte resulterat i förändring av betydelse eller 

när planerade insatser inte blivit utförda uppstod misstänksamhet och upprördhet inför det 

aktuella mötet:  

…men jag har suttit på så himla många möten på allt möjligt och så be-

stämmer vi fantastiska bra saker och sedan blir det inte så, då blir jag så 

jättebesviken och så blir jag orolig och då blir jag lite aggressiv… 

 

Avsaknad av tillräcklig information inför det aktuella mötet bidrog till osäkerhet. Närstå-

ende reflekterade över att det fordrades information och kunskap runt problematiken som 

skulle diskuteras för att kunna bemöta och ställa frågor under mötet.  

 

Personalens uppfattningar om närståendes erfarenheter inför det aktuella mötet  

När personalen berättade var deras uppfattning att närstående hade fått motstridig inform-

ation av vårdaktörer i vården runt den äldre personen och gick in i mötena med upprördhet 

och frustration. De menade också att närstående var införstådda med att själva mötet 

skulle handla om att reda ut problem och missförstånd. 
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Det aktuella mötet ett bakslag när rätt förutsättningar saknas  

 
Besvikelse över hur mötet blev 

I möten som handlade om att ”reda ut problem eller missförstånd” kunde viktiga personer 

saknas för att problemlösning skulle vara möjligt. Viktiga personer handlade om personal 

med mandat att bestämma men också om personal som för de närstående var betydelse-

fulla som stöd i sammanhanget. Denna förutsättning hade betydelse för i vilken utsträck-

ning de närstående upplevde sig delaktiga i mötet. Utan rätt personal infann sig besvikelse 

över att inte komma vidare i mötet. Närståendes roll i mötet handlade också om att agera 

stöd för den äldre personen som kunde ha olika svårigheter i kommunikationen.  

 

Möte i hemmet - ett stöd eller bara onödigt 

Vårdplanering i hemmet upplevdes i huvudsak som en förmån med uppfattningen att 

hemmiljön stärkte den äldres roll. Det värderades positivt att personalen skapade tid och 

möjlighet för möte men rätt personal var viktig för att kunna föra dialog och undvika 

onödiga möten.  

 

Personalens uppfattningar om närståendes erfarenheter av det aktuella mötet  

Personalens föreställning var att de närstående var besvikna över att det saknades viktig 

personal under mötena men de trodde ändå att de upplevt delaktighet även om ingen lös-

ning kunde nås. De befarade också att närstående märkte när personalen kom oförberedda 

inför mötena. Närstående uppskattade att mötet skedde i hemmet vilket innebar maktför-

skjutning från personalen till närstående och den äldre personen. De kände sig också vik-

tiga som stöd till den äldre personen. Samtidigt reflekterade personalen över att närstå-

ende kunde uppleva möte i hemmet som en utsatthet för att det kom så många personer 

från vården samtidigt.  
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Förväntningar framöver – uppgivenhet och undran om möten leder någon vart 

 
Upplevelse av uppgivenhet och ovisshet om framtiden  

I möten som handlade om att ”reda ut problem och missförstånd” var misstro om framti-

den utmärkande. Möjlighet att lösa problem under mötet var betydande för om närstående 

upplevde sig nöjda eller missnöjda. Utan rätt förutsättningar kände de sig uppgivna och 

deras undran om möten leder någon vart blev återigen bekräftade. Närstående upplevde 

det osäkert med vad som bestämts om uppföljning i samband med mötet och deras tidi-

gare erfarenheter bidrog till att de efterfrågade fast kontaktperson inom vården för att 

undvika att bli lämnade ensamma med allt ansvar och olika svårigheter. 

 

Personalens uppfattning om närståendes förväntningar framöver  

Personalen uppfattade att när problem inte kunde lösas under mötet infann sig känsla av 

uppgivenhet hos närstående men att de ändå kände sig nöjda med mötet och det stöd de 

fått av personalen. 
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Översikt av typfall ”Reda ut problem och missförstånd” 

 

 

 

 

 

NÄRSTÅENDES ERFARENHETER: 

 

Inför mötet 

 

Utmärkande var dåliga erfa-

renheter av vården och tidi-

gare möten. 

Upprörda och misstänk-

samma inför det aktuella 

mötet. 

Dålig kännedom om VOPS. 

Under mötet 

  

Mötet en besvikelse med 

begränsad delaktighet då 

rätt personal saknades.  

Möte i hemmet en förmån 

under rätt förutsättningar.   

Var stöd till den äldre. 

 

Efter mötet 

 

Utmärkande var missnöje 

och ovisshet om framtiden. 

Önskade fast vårdkontakt 

för trygghet i vården. 

 

 

 

 

PERSONALENS UPPFATTNINGAR OM NÄRSTÅENDES ERFARENHETER: 

 

Inför mötet 

 

Dåliga erfarenheter av vår-

den och gick upprörda in i 

mötet. 

Visste vad mötet syftade till. 

Under mötet 

 

Kände delaktighet men 

besvikelse över att rätt per-

sonal saknades. 

All personal inte förberedda 

inför mötet. 

Möte hemma ett stöd eller 

utsatthet 

Agerade stöd till den äldre.  

 

Efter mötet 

 

Kände uppgivenhet när 

problem inte kunde lösas 

men ändå nöjda med mötet 

och stödet från personalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Kort sammanfattning av upplevelser och erfarenheter ur ett närståendeperspektiv 

i typfall ”Reda ut problem och missförstånd”.  
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Planera för en fungerande vardag 

En annan typ av VOPS-möten handlade om att hemsituation hade förändrats eller inte var 

riktigt hållbar längre men även att bestämma om framtiden. Typfallet karaktäriserades av 

att det fanns svårigheter i vardagen för den äldre personen men också för närstående som 

hade svårt att räcka till. Att ge stöd och hjälp till den äldre upplevdes alltmer påfrestande 

då närstående antingen var yrkesarbetande eller komna till åren och inte orkade bistå med 

hjälp som tidigare. Till dessa möten kom den äldre personen, en eller flera anhöriga samt 

personal av olika yrkeskategorier. Avsikten var att planera för en fungerande vardag uti-

från helhetssituationen i hemmet. Närstående var då minst lika mycket i fokus som den 

äldre personen. Närståendes tidigare erfarenheter av vården och möten var framförallt 

goda och bidrog till känsla av förtroende inför det aktuella mötet och även förväntningar-

na efteråt. 

 

Tidigare goda erfarenheter påverkar förväntningarna inför det aktuella mötet 

 
Känner stöd och uppmärksamhet i vården  

En del VOPS:ar kom att handla om att ”planera för en fungerande vardag” både för den 

äldre personen och för närstående. Utmärkande för närståendes tidigare erfarenheter var 

att de fått stöd och uppmärksamhet av vårdpersonal i hemsituationen vilket inneburit att 

de sällan behövt samordna vården runt den äldre och ta egna initiativ för att få hjälp. Sam-

syn med vården innebar att arbeta för samma mål och att stöd och insatser blev utfört som 

planerat. Närstående upplevde att de kände förtroende för personalen inför det aktuella 

mötet. 

 

Nöjd med tidigare möten och känner tillit inför det aktuella mötet – om än med viss 

känsla av anspänning 

I VOPS-möten ”planera för en fungerande vardag” var närståendes tidigare erfarenheter 

av möten framförallt goda. Det fanns en tillit till personalen och det aktuella mötet men 

närstående kunde ändå känna viss ängslan eller anspänning över hur allt skulle bli, både 

för den äldre personen men också för egen del. För några närstående var VOPS-mötet en 

ny erfarenhet och de visste inte riktigt vad som väntade. Bara någon hade förberett sig 

genom att notera frågor och funderingar inför mötet men de flesta visste i förväg vad som 

önskades för egen del och för den äldre personen. 

  

Personalens uppfattningar om närståendes erfarenheter inför det aktuella mötet 

Personalen uppfattade att närstående kände viss ängslan eller anspänning inför mötet men 

åsikterna går isär emellan personalen hur pass väl förberedda närstående upplevdes vara 

inför mötena. De befarade däremot att närstående märkte att all personal inte känt till 

problematiken hemma inför mötet utan kunde överraskas av detta under själva mötet. 
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Det aktuella mötet – ett möte med tillit och i samförstånd  

 

Får uppmärksamhet och del i mötet 

I VOPS:ar som karaktäriserades av att ”planera för en fungerande vardag” upplevde sig 

närstående delaktiga och kände förtroende för personalen som hade ett tydligt perspektiv 

även på dem under mötet. De fick inflytande genom att få delta i planeringen men i olika 

omfattning kunna påverka. I nästan samtliga möten menade de närstående att det fanns ett 

behov för dem att helt eller delvis behöva föra den äldres talan. Mötena innebar också 

kunskapsutbyte då de närstående fick djupare förståelse för den äldres hälsosituation och 

kännedom om stöd av betydelse som kunde erbjudas. Planering i längre framförhållande 

syfte och för oförutsedda händelser förekom också i mötena vilket närstående uttryckte 

lättnad om; 

 

…så jag bara tyckte det kändes skönt, att vi strävar efter samma mål… 

 

Hemmet som mötesplats tryggt och bidrar till helhetssyn 

De närståendes reflektioner över hemmet som mötesplats var att det upplevdes tryggt och 

förmånligt och bidrog till en helhetssyn av situationen. Personalen fick i hemmet en bild 

av den äldres livsvärld, funktion och hjälpbehov men också en bild av närståendes situat-

ion. Mötet var en trygghet genom att det säkerställde att alla tog del av samma informat-

ion samtidigt, även med möjlighet att komma fram till gemensamma lösningar. Närstå-

ende uttryckte att det dessutom besparade dem en hel del besvär med att behöva ta sig 

hemifrån och de var tacksamma och förundrade över att möjligheten alls fanns.  

 

Personalens uppfattningar om närståendes erfarenheter av det aktuella mötet 

Personalen hade uppfattningen att de närstående upplevde ett bra bemötande genom att 

personalen även tog hänsyn till deras behov och livsvärld och att de blev inbjudna till 

delaktighet under mötena. De antog att närstående upplevde ett mer jämbördigt förhål-

lande till dem när mötet skedde i hemmet och att personalen då kunde få en bättre bild av 

situationen i hemmet. Närstående tog på sig att agera som stöd för de äldre personerna 

men förmedlade även en annan bild av verkligheten än vad den äldre själv berättade. 

Framtiden var något som närstående inte alltid upplevdes vilja tala om men det fanns 

tillfällen då det var nödvändigt. Det bidrog till att närstående fick insikt i situationen och 

möjlighet att vara med och planera för exempelvis den palliativa vården.  
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Förväntningar framöver – en tro om en fungerande vardag som ger upplevelse av 

lättnad 

 

Känna lättnad och tilltro till att allt blir som planerat 

Utmärkande vid VOPS-möten som handlade om ”planera för en fungerande vardag” 

framgår att närstående hade tilltro till att de planerade insatserna skulle resultera i något 

bra.  Det hade under mötena inte alltid bestämts något om uppföljning eller återkoppling 

men närstående reflekterade under intervjun över att vissa insatser redan hade blivit bevil-

jade och kommit igång. Det som bestämts på mötena innebar en avlastning för närstående 

som uttryckte att oron släppte och att de nu istället kunde få känna lättnad och trygghet 

med att allt löser sig.  

 

Personalens uppfattning om närståendes förväntningar framöver 

Personalen uppfattade de närståendes lättnad och menade att närstående var nöjda och 

upplevde mötena värdefulla med den hjälp och det stöd som planerats. De hade ibland 

även fått besked på beviljade insatser redan under mötet och kände trygghet i det.  
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Översikt av typfall ”Planera för en fungerande vardag” 

 
 
 

 

 

                              

 

NÄRSTÅENDES ERFARENHETER: 

 

Inför mötet 

 

Nöjda med vård och möten. 

Spända men kände tillit 

inför det aktuella mötet. 

Förberedda inför mötet 

eller var VOPS ny erfaren-

het 

  

 

Under mötet 

 

Känt förtroende och delak-

tighet liksom kunskapsut-

byte.  

Delvis planerat mål och 

framtid. 

VOPS tryggt och förmånligt 

och bidrog till en helhetssyn. 

Var stöd till den äldre. 

 

Efter mötet 

 

Nöjda och tacksamma. 

Upplevde tilltro till en 

fungerande vardag. 

Befriande med delat an-

svar i vården. 

 

 

PERSONALENS UPPFATTNINGAR OM NÄRSTÅENDES ERFARENHETER: 

 

Inför mötet 

 

Spända inför det aktuella 

mötet. 

Personalen kände inte alltid 

till problematiken hemma 

inför mötet. 

Osäkert om närstående 

kände sig förberedda  

 

Under mötet 

 

Inbjudna till delaktighet med 

informationsutbyte. 

Delvis planerat mål och 

framtid. 

VOPS i hemmet ett stöd och 

gav en helhetsbild i situation-

en. 

Agerade stöd till den äldre. 

Efter mötet 

 

Värdefullt möte.  

Lättnad över att få avlast-

ning i vården om den äldre 

framöver. 

Även fått tidigt besked om 

insatser. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Kort sammanfattning av upplevelser och erfarenheter ur ett närståendeperspektiv 

i typfall ”Planera för en fungerande vardag”. 
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Följa upp och stämma av hemsituationen   

En tredje typ av VOPS-möten handlade om att följa upp den äldre personens hälsotillstånd 

och hur de befintliga insatserna i hemmet fungerade. Under mötet närvarade den äldre 

personen, närstående och personal av olika yrkeskategorier. Avsikten med mötet var att 

stämma av och samla ihop situationen och det visade sig att förhållandena för den äldre 

inte hade förändrats i någon större omfattning och inte heller för närstående. Det var ett 

möte för att säkerställa att allt fungerade bra hemma men också med möjlighet till före-

byggande insatser. Stor del av samtalet var av vardaglig, social karaktär men under samta-

lets gång kom också en del ny information fram. Närstående gick med tillit in i mötet. Att 

mötas och skapa relationer var betydelsefullt och bidrog till att de upplevde bekräftelse.  

 

Tidigare goda erfarenheter påverkar förväntningarna inför det aktuella mötet 

 

Tillfreds med vården men upplever svårighet med kontakt till personalen 

I VOPS-möten som karaktäriserades av att ”följa upp och stämma av hemsituationen” 

berättade närstående om erfarenheter som att ha samordningsansvar runt den äldre men att 

kontaktvägarna till vårdpersonal samtidigt kunde vara svår, särskilt när närstående inte 

hade någon relation till personalen sedan tidigare. Utmärkande var att de närstående hade 

goda erfarenheter av en fungerande vård och kände förtroende inför i det aktuella mötet. 

 

Nöjd med tidigare möten och känner tillit inför det aktuella mötet - men omedveten 

om alla möjligheter med VOPS 

Utmärkande i VOPS:ar som handlade om att ”följa upp och stämma av hemsituationen” 

var närståendes goda erfarenheter av tidigare möten och den positiva inställningen till att 

träffa personalen i möten framöver. Vad gällde kännedom och förväntningar inför det 

aktuella mötet visste närstående att mötet handlade om att samla ihop hemsituationen men 

hade inte förberett sig med något specifikt inför mötet. Reflektioner under intervjun avslö-

jade att planering med mål för vården eller planering i längre framförhållande perspektiv 

inte var något närstående kände till kunde planeras under mötena.  

 

Personalens uppfattningar om närståendes erfarenheter inför det aktuella mötet 

Vad som framkom i intervjuerna om tiden inför mötet var personalens uppfattning att 

närstående aldrig tidigare känt sig trygga med att planera i framförhållande syfte.  

 

Upplevelse av tid och utrymme i det aktuella mötet och att vara betydelsefull i 

relation till andra 

 

Får och tar uppmärksamhet och del i mötet 

I VOPS:ar som handlade om att ”följa upp och stämma av hemsituationen” fick närstå-

ende tid och utrymme i mötena av personalen men var även själva aktiva och tog plats. De 

upplevde att personalen lyssnade på dem. Närstående var även aktiva i rollen att hjälpa 

den äldre att föra sin talan. Närståendes erfarenheter var också ”att man kom på fler saker” 

genom att lyssna på varandra under mötet. Ett sådant exempel var när närstående berät-
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tade om den äldre personens försämrade funktionsförmåga och detta under samtalet kunde 

sättas i samband med nyinsatta läkemedel, vilket därefter åtgärdades. Planeringen under 

mötet handlade främst om den närmsta framtiden och inte i något längre framförhållande 

perspektiv.  

 

Möte i hemmet - bidrar till upplevelse av trygghet och bekräftelse  

Vårdplanering i hemmet var ett stöd på olika sätt och bidrog till att närstående kände sig 

bekräftade. De upplevde en öppnare attityd från personalen som tycktes ha mer tid och var 

mer ”närvarande”. De fick större gehör och blev mer tagna på allvar när alla berörda per-

soner var samlade menade de. Mötet blev en möjlighet för alla att ta del av samma in-

formation samtidigt vilket en närstående uttrycker trygghet med;  

 

…alla hörde på samma gång på något vis //istället för att det ska runt och 

så ser man inte riktigt på samma sätt på det… 

 

Personalens uppfattningar om närståendes erfarenheter av det aktuella mötet 

Personalen hade samma uppfattning som närstående och menade att närstående upplevde 

sig delaktiga under mötet och var ett stöd till den äldre. De bidrog också med annan in-

formation än vad den äldre personen själv berättade och som hade betydelse för hur det 

fungerade i vardagen. Personalens uppfattning var att de närstående upplevde hemmet 

som mötesplats som ett stöd som bidrog till trygghet. Det blev en maktförskjutning från 

personalen till den äldre och närstående. Däremot ansågs närstående inte var trygga med 

att planera för vården framåt i ett längre perspektiv eller för oförutsedda händelser. Frågan 

lyftes inte på mötet då närstående upplevdes ha andra förväntningar på vården. Det inne-

bar att personalen hade en uppfattning om vårdnivå och närstående en annan.  

 

Förväntningar framöver – en tro om en fungerande vardag men med inslag av 

osäkerhet 

 

Känner tilltro - men väntan skapar osäkerhet 

I VOPS:ar för att ”följa upp och stämma av hemsituationen” var de närstående nöjda med 

mötena och förväntade sig att allt skulle bli bra men väntade fortfarande på att de plane-

rade insatserna skulle bli av. Det hade inte blivit bestämt något om hur återkoppling av de 

planerade insatserna skulle gå till och av vem och det var med viss upprördhet närstående 

upplevde att de själva måste agera för att få svar på sina undringar om den utlovade hjäl-

pen.  

 

Personalens uppfattning om närståendes förväntningar framöver   

När personalen resonerade menade de att närstående upplevdes nöjda med mötena men de 

trodde också att närstående uppskattade själva mötet mer än att det var just vårdpersonal 

som deltog. Det antog att de närstående var införstådda med att det var vårdcentralen de 

skulle kontakta vid framtida behov. 
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Översikt av typfall ”Följa upp och stämma av hemsituationen” 

 

 

 

 

 

 

NÄRSTÅENDES ERFARENHETER: 

 

Inför mötet 

 

Nöjda med den tidigare vård 

och möten men upplever 

kontaktvägar till vårdpersonal 

svår. 

Reflektion över att kunskap 

om VOPS inte var så stor. 

Under mötet 

 

Känt delaktighet och möj-

lighet till informationsut-

byte.  

VOPS i hemmet tryggt och 

bidrar till upplevelse av 

bekräftelse. 

 

Efter mötet 

 

Tillfreds men kände sig 

ånyo ha samordnarroll då 

ingen återkoppling skett 

efter mötet. 

 

 

PERSONALENS UPPFATTNINGAR OM NÄRSTÅENDES ERFARENHETER: 

 

Inför mötet 

 

Inte tidigare varit trygga med 

att planera framförhållande 

med vården. 

Under mötet 

 

Delaktiga men inte trygga att 

planera framförhållande. 

Informationsutbyte. 

VOPS i hemmet ett stöd. 

 

Efter mötet 

 

Nöjda med mötena. 

Skulle själva ta kontakt 

om vårdbehov framöver. 

Trevligt att bara träffas. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Kort sammanfattning av upplevelser och erfarenheter ur ett närståendeperspektiv 

i typfall ”Följa upp och stämma av hemsituationen”. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Trovärdigheten i en studie diskuteras vanligen utifrån begreppen tillförlitlighet, pålitlighet 

och överförbarhet vilka har inbördes relation till varandra (Graneheim och Lundman, 

2004). 

 

En central aspekt av tillförlitlighet är metod och urval. En kvalitativ ansats bedömdes 

besvara studiens syfte bäst då möjlighet till djup i svaren och förtydligande av olika utta-

landen var möjligt under intervjuerna. I urvalet ingick samtliga vårdplaneringar där när-

stående deltagit. Att ha variation i urvalet är en fördel för att belysa syftet ur så många 

aspekter som möjligt. Även om antalet närstående i studien inte var mer än åtta så fanns 

en variation bland dessa informanter. I fokusgrupperna deltog personal från flera yrkeska-

tegorier vilket gav möjlighet till variation genom olika perspektiv på fenomenet som stu-

derades. Samtidigt var det en homogen grupp som alla hade någon erfarenhet av VOPS.  

 

Antalet deltagare under fokusgruppsintervjuerna varierade. Wibeck (2012) föreslår att 

fyra till åtta personer bör delta vid denna typ av intervjuer men menar också att det inte är 

ett hinder att vara färre än så, bara medvetenheten om risk för spänningar i gruppen finns i 

åtanke.  I denna studie deltog vid något tillfälle endast två personer under fokusgruppsin-

tervjun. Detta bedömdes inte innebära några stora svagheter för studiens tillförlitlighet då 

intervjun resulterade i riklig mängd information och uttalanden. Under intervjuerna fanns 

möjlighet att ställa följdfrågor för att följa upp och fånga uttalanden från informanterna. 

Det finns en medvetenhet om att bristande erfarenhet kan ha inverkat på datainsamlingen. 

Samtidigt gjordes ansträngningar för att skapa en avslappnad atmosfär under intervjuerna 

för att få informanterna att delge så mycket information som möjligt. 

 

Intervjuerna ljudinspelades vilket innebar att intervjuaren kunde lyssna uppmärksamt och 

aktivt på informanterna. Det finns dock en risk att information gått förlorad om informan-

terna känt sig hämmade av bandspelaren. En annan risk är att förförståelsen påverkat data 

och resultat (Kvale och Brinkmann, 2009). Intervjusituationen är en interaktion där för-

måga till distans men också närhet är viktigt. Intervjuaren har på så sätt mer eller mindre 

influerat intervjun. Förförståelsen påverkar oftast tolkningsprocessen men intervjuaren har 

ansträngt sig att reflektera över och vara medveten om sin förförståelse under hela arbetet 

och flera gånger gått tillbaka till intervjutexterna för att verifiera resultatet. Delar av ana-

lysen har dessutom gjorts tillsammans med forskare i projektet som är bekanta med data-

materialet. För att stärka tillförlitligheten i studien har en tydlig beskrivning gjorts av 

processen genom arbetet. Kategorisering av datamaterialet på annat sätt än vad som gjorts 

i denna studie är dock fullt möjligt och hade kunnat ge resultatet en annan vinkling. 

 

Pålitlighet handlar om stabiliteten i data. Under samtliga intervjuer användes en intervju-

guide och informanterna fick då samma förutsättningar att besvara samma frågor. Frå-

gorna ställdes däremot inte alltid i exakt samma ordning beroende på att intervjuaren ville 
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vara följsam till hur intervjun utformade sig. Ibland kom informanterna spontant under 

samtalet att besvara en del av frågorna så att dessa inte direkt behövde ställas.  

 

Överförbarhet handlar om huruvida studien är överförbar till andra liknande sammanhang. 

Resultatet i denna studie kan överföras till exempelvis andra kommuner som genomför 

vårdplaneringar eller möten i andra sammanhang som ankomstsamtal och planering på 

vård- och omsorgsboende eller möten i skola. Det kan vid olika typer av möten vara vär-

defullt att vid förberedelserna ta hänsyn till deltagarnas olika erfarenheter inför mötet, vad 

som ska avhandlas under mötet och hur mötet ska avslutas och följas upp. I kvalitativa 

studier är det läsaren som avgör överförbarheten. Jag har ansträngt mig för att underlätta 

denna bedömning genom att tydligt beskriva kontext, urval och tillvägagångssätt i meto-

den samt de fynd som gjorts. 

 

Resultatdiskussion 

För närstående kan VOPS-mötet inte ses som en enskild isolerad händelse utan är snarare 

en del i en process där olika möten och erfarenheter av dessa avlöser varandra. Detta var 

något personalen inte var medveten om. I studien framkom att närståendes erfarenheter av 

tidigare möten fick betydelse genom att det inverkade på det aktuella mötet liksom att de 

närståendes förväntningar framöver påverkades av det aktuella mötet och vilken tilltro 

som fanns till att allt skulle fungera som planerat. Dåliga erfarenheter av vården och tidi-

gare möten kunde bidra till att närstående gick in i det aktuella mötet med misstro eller att 

mötet blev känslomässigt laddat. Med goda erfarenheter i bagaget fanns istället en tillit till 

personalen och VOPS-mötet och att utfallet av mötet skulle bli som tänkt. Samma feno-

men beskriver Ajzen (1988) i sin teori om individens attityder och beteende där han låter 

förstå att tidigare erfarenheter inverkar på med vilka förväntningar individen möter lik-

nande situationer framöver. Teorin kan i denna studie kopplas till närståendes förvänt-

ningar som inverkar på mötet liksom att tidigare goda eller dåliga erfarenheter av möten 

upprepar sig om inte detta mönster bryts. Det framgår därför som viktigt med ett välplane-

rat VOPS-möte som föregås av utbyte av information mellan alla parter och där avsikten 

med mötet kartläggs och tydliggörs. Uppföljning eller återkoppling i samband med mötet 

är centralt både för upplevelser av det aktuella mötet och för hur närstående går in i näst-

följande möte.  

 

Om personal som genomför vård- och omsorgsplaneringar verkligen vill veta hur de när-

stående uppfattat mötet behövs någon som också ställer dem frågan, gärna någon närstå-

ende är trygg med. I denna studie visade det sig att personalens uppfattningar om hur 

närstående upplevde VOPS-mötet byggde på gissningar. Utifrån dessa gissningar drog de 

egna slutsatser som i vissa fall var korrekta men i andra felaktiga. Det fanns en god över-

rensstämmelse mellan synen på relationerna under mötet. Personalens bemötande och 

förmåga att stödja närstående bidrog till att närstående upplevde delaktighet och bekräf-

telse under mötet. Vidare fanns en samstämmighet i att rätt personal betydelsefull i sam-

manhanget behövde närvara under mötet och att det kunde upplevas osäkert med inform-

ation och förberedelser inför vård- och omsorgsplaneringarna. Däremot fanns brister i 

överrensstämmelse avseende personalens farhågor om att närstående upplevde utsatthet 
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när så många personer från vården kom till mötet. Andra exempel var antaganden som att 

närstående inte alltid önskade planera för vården i ett längre framtida perspektiv medan 

närstående kunde ha goda erfarenheter av detta eller inte alltid hade kännedom om att 

denna planering var möjlig. Det fanns möten där närstående värderade relationen till per-

sonalen viktig medan personalen antog att närstående bara tyckte det var trevligt att någon 

kom på besök. Närstående var inte heller alltid lika nöjda med mötet som personalen upp-

fattade det. Enligt Laing (1970) tror vi lätt att vi vet vad någon annan menar, men risken 

är stor att vi tolkar den andra personen fel. Vi påverkas alla av våra relationer till vår om-

givning och för att nå goda relationer behöver det finnas en överrensstämmelse mellan en 

persons egna avsikter och de avsikter andra tillskriver denna person. Hur vi kommunicerar 

och bemöter varandra får då betydelse för i vilken utsträckning vi känner oss bekräftade 

av andra (a.a.). När personalen försökte förstå närståendes upplevelser försökte de lita på 

vad närstående förmedlat under mötet och sin egen tolkning av deras upplevelser. Det 

fanns övervägande god överrensstämmelse mellan hur närstående upplevde VOPS-mötet 

och personalens tro om deras upplevelser. Det talar för att relationerna blev lyckade då 

personalen främst tolkade närstående rätt. Antaganden som inte var samstämmiga med 

närståendes egna erfarenheter förblir däremot personalens subjektiva tolkning när de re-

flekterade över mötena och visar att det inte är lätt att gissa sig till någon annans upple-

velse, särskilt om den inte efterfrågas. Enligt Laings teori (1970) kan personalen aldrig 

helt och fullt förstå närståendes upplevelser utan uppfattar dem alltid utifrån sin egen 

förförståelse. Denna förförståelse kan däremot enligt filosofen Gadamer hela tiden vidgas 

genom att ta lärdom av nya erfarenheter (Birkler, 2007). I Norberg och Ternestedts (2008) 

omvårdnadsmodell är det just i mötet och relationen som förståelse kan utvecklas genom 

att personalen genuint och medvetet uppmärksammar närståendes erfarenheter och försö-

ker förstå deras självförståelse (a.a.). Under VOPS-mötet, som bjuder på närståendes och 

andra personers olika erfarenheter om de efterfrågas, är därför samspelet och samtalet 

mellan individerna viktigt. Personal som deltar behöver då ha förhållningssättet att fråga, 

försöka förstå och anta närståendes perspektiv för att ge närstående möjlighet att uppleva 

ett bra möte.  

 

Hemmet som mötesplats för vårdplaneringen bidrar till en helhetssyn som andra mötes-

former, exempelvis vårdplaneringen på sjukhuset, inte förmår ge. I studien hade persona-

len och närstående god överrensstämmelse i uppfattning om detta. Hemmiljön uppfattades 

göra det möjligt att förstå både den äldre och de närstående i sitt sammanhang liksom att 

få en bättre bild av den äldres funktionsförmåga och att praktiskt kunna understödja 

denna. Att träffas i hemmet bidrog också till maktförskjutning och ökad jämlikhet mellan 

de inblandade parterna. Enligt Lanz (2012) speglar hemmet individens personlighet vilket 

är dess främsta värde jämte autonomin (a.a.) och i studien uppfattades hemmiljön som ett 

stöd för självbestämmandet och att få en helhetsbild runt den äldre och närstående. Att 

anta en helhetssyn är också nödvändigt för att med respekt kunna stödja värdighet och 

välbefinnande, en fundamental insikt sedan tider tillbaka då redan Florence Nightingale 

menade att vårdaren måste beakta både kroppen, själen och miljön omkring individerna 

(Franklin, 2012). Samma synsätt har Norberg och Ternestedt (2008) i sin omvårdnadsmo-

dell där det framgår att det är viktigt att ta hänsyn till att människan står i ständig relation 
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till sin omgivning. Vårdplanering i hemmet är då en unik möjlighet att få kunskap och 

förståelse för individen och familjesituationen i sitt sammanhang men också att främja 

delaktighet under mötet. 

 

Slutsats 

Utmärkande i studien var att VOPS med hemmet som mötesplats upplevdes förmånligt 

och bidrog till en helhetssyn i vården runt den äldre personen och var ett stöd till närstå-

ende. Framträdande i resultatet var också att vårdpersonal kan fylla en viktig funktion 

genom att ge närstående stöd och uppmärksamhet inte bara under VOPS-mötet utan också 

inför och efter själva mötet. VOPS kan hållas av olika anledningar och deltagarnas tidi-

gare erfarenheter samt avsikt med mötet behöver lyftas fram så alla kan förberedas med 

kunskap och information inför just deras möte. Det behöver därefter planeras för att per-

sonal betydelsefull i sammanhanget deltar under mötet. Återkoppling efter mötena samt 

en fast vårdkontakt att kunna vända sig till är betydelsefullt för att känna fortsatt trygghet 

med vården och insatserna runt den äldre personen.  

 

Tankar om vidare forskning är att närmare få kännedom om den äldre personens uppfatt-

ning om närstående i samband med VOPS-mötet men även om den äldre personens egen 

önskan och förutsättningar/begränsningar att kunna vara delaktiga under mötet. En annan 

aspekt som kan vara intressant att studera är om det finns någon skillnad mellan yngre och 

äldre närståendes upplevelser av medverkan vid vård- och omsorgsplanering i samverkan. 

FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRING 

Ett välplanerat möte är grunden för ett bra möte. I god tid inför mötet behöver den äldre 

personen och närstående få muntlig och gärna skriftlig information om vad VOPS inne-

bär. Personalen behöver delge vad det specifika mötet är tänkt att handla om men också be 

den äldre och närstående delge sina tankar och förväntningar om innehållet av mötet. 

Samtliga deltagare ges därmed möjlighet att fundera igenom vilka behov och önskemål 

som finns. Utefter avsikten med mötet kan en del förslag på hjälp och insatser delges 

redan före mötet. Tanken med detta är att närstående och den äldre kan få en bild av tänk-

bara insatser och ska ses som ett stöd att fundera runt. Det hela handlar om att skapa möj-

lighet att känna sig förberedd inför mötet. 

 

Viktig personal utefter avsikten med VOPS-mötet behöver närvara. Viktig personal kan 

handla om personal med befogenheter att besluta om åtgärder och insatser och det kan 

också handla om personer den äldre eller närstående har en relation med sedan tidigare 

och som är viktig i sammanhanget under mötet. Planering för hur återkoppling ska göras 

och av vem behöver bestämmas innan mötet avslutas.  

 

Uppföljning/återkoppling bör ske efter mötet för att säkerställa att planerade insatser blir 

av och för att följa upp mål och insatser. Uppföljning ger möjlighet att snabbt ändra plane-

ringen om något inte blev som tänkt. För trygghet och samverkan i vården behöver närstå-

ende en namngiven vårdkontakt att kunna vända sig till. 
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BILAGA 1 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 
Vi är intresserade av din erfarenhet av att ha deltagit i  vård och omsorgsplanering i  

samverkan (VOPS) 

 
Vård och omsorgsplanering sker för att den som är i behov av vård och omsorg av 

kommun och primärvård ska få en god och säker vård. Tanken är att planeringen ska 

bygga på personens behov och önskemål. Med det som grund läggs en VOPS-plan 

tillsammans med personal från kommun och primärvård. Det finns idag inte så mycket 

kunskap om erfarenheter av att vara med i en sådan planering, varken som huvudperson, 

anhörig eller som anställd.  

 

I det forskningsprojekt som utgår från Högskolan Kristianstad är vi intresserade av Din 

erfarenhet. Syftet med projektet är att undersöka erfarenheter av att genomföra en VOPS.  

Vi vill gärna träffa Dig för en intervju två veckor efter VOPS-mötet, då vi först kommer 

att intervjua den personen som vård och omsorgplaneringen gällde. Först efter att hon/han 

har gett sitt godkännande kommer du att intervjuas. Det är frivilligt att delta och du kan 

när som helst avbryta din medverkan. Det kommer inte heller att påverka vården av din 

anhörige om du tackar nej till att delta. I projektet kommer personal som deltagit i vård 

och omsorgsplanering att ingå för att ta del av deras erfarenheter.  

  

Vi hoppas att Du vill delta och intervjun kan ske i anslutning till din anhöriges intervju om 

det passar. I annat fall kan den ske vid senare tillfälle eller som telefonuntervju. Kristin 

Andersson, vårdplanerare i Tomelilla kommun bestämmer tillsammans med din anhörige 

en tid för intervju, då ni får träffa Malin Sundström. Vid vår träff finns ytterligare 

möjlighet att ställa frågor kring projektet och er medverkan.  

 

Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer. 

Med vänliga hälsningar 

 

Kerstin Blomqvist  Malin Sundström 

Forskare och bitr. professor   Specialistsjuksköterska 

i omvårdnad   inom vård av äldre 

Högskolan Kristianstad  Högskolan Kristianstad 

044 – 20 85 61   044 – 20 85 92 
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BILAGA 2 

 

 

 

 

 

 
 

 
Vi är intresserade av din erfarenhet av vård och omsorgsplanering i  samverkan 

(VOPS) 

 

Vård och omsorgsplanering sker för att den som är i behov av vård och omsorg med hjälp 

från kommun och primärvård ska få en god och säker vård. Det finns idag inte så mycket 

kunskap om erfarenheter av att vara med i en sådan planering, varken som huvudperson, 

anhörig eller som anställd.  

 

I detta forskningsprojekt som utgår från Högskolan Kristianstad är syftet att undersöka 

erfarenheter av att genomföra en VOPS. Vi vill därför träffa dig och övrig personal som 

har deltagit i vård och omsorgplaneringar i en fokusgruppsintervju. I projektet kommer 

även äldre personer och deras anhöriga att intervjuas för att få ta del av deras erfarenheter.  

  

Det är frivilligt att delta i fokusgruppsintervjuer kring VOPS och du kan när som helst 

avbryta din medverkan. Fokusgruppsintervjun kommer att ske på lämplig plats i 

anslutning till din arbetsplats ca tre veckor efter det aktuella VOPS-mötet. Kerstin 

Blomqvist kommer tillsammans med Malin Sundström att hålla i fokusgruppsintervjun. 

Vid vår träff finns ytterligare möjlighet att ställa frågor kring projektet och din 

medverkan. Vi hoppas att Du vill delta. 

 

Vad är en fokusgrupp? 
Tillsammans med andra personer genomförs samtal i en grupp med 5-8 personer, i detta 

fall de personer som deltagit i den aktuella VOPS:en. Fokusgruppen leds av två personer 

från Högskolan Kristianstad. Vi planerar att träffas och samtala vid fem tillfällen, ett sam-

tal efter varje VOPS. Samtalen kommer att ske under år 2012 och varje tillfälle uppskattas 

ta mellan en till två timmar. Samtalet kommer att handla om erfarenheter av att ha deltagit 

i vård och omsorgsplanering i samverkan. 

 

Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer. 

Med vänliga hälsningar 

 

Kerstin Blomqvist  Malin Sundström 

Forskare och bitr. professor  Specialistsjuksköterska        

i omvårdnad   inom vård av äldre 

Högskolan Kristianstad  Högskolan Kristianstad  

044 – 20 85 61   044 – 20 85 92 




