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SAMMANFATTNING 
 
Det övergripande syftet för avhandlingen är att beskriva hur äldre kvinnors möten med en 
institutionaliserad vårdvärld tar sig uttryck vid samordnade vårdplaneringsmöten. 
Avhandlingen är baserad på åtta videoinspelade vårdplaneringssamtal samt uppföljande 
öppna intervjuer med de kvinnor som deltog i vårdplaneringsmötet. Data analyserades med 
hjälp av innehållsanalys (studie I, IV) och diskursanalys (studie I, II och III). 
 
Syftet med studie I, som var en fallstudie, var att belysa hur fenomenet makt kom till uttryck 
under vårdplaneringsmötet. Resultatet visade att trots att kvinnan både hade resurser i sig 
själv och i form av ett starkt familjestöd, beskrev hon sin upplevelse av att delta i 
vårdplaneringssamtalet på ett sätt som tolkades som maktlöshet. Vårdplaneringsmötet 
genomfördes så att det såväl till omfattning, innehåll och samtalsform kom att domineras av 
de professionella vårdarna. I studie II beskrevs vårdplaneringsmötet som institutionellt samtal 
och hur kvinnorna tog del i samtalet och de beslut som fattades. Kvinnornas möjlighet att 
påverka vården var begränsad och förhandlingsutrymmet litet vid vårdplaneringarna. 
Formella vårdideologiska löften om delaktighet och patientinflytande visade sig alltså vara 
opålitliga. Studie III syftade till att beskriva hur kvinnor, närstående och vårdpersonal 
hanterade sina olika problem och förpliktelser under vårdplaneringsmötet samt hur de förhöll 
sig till den institutionella ram som omgärdade mötet. Resultatet visade att deltagarna antog 
eller tilldelades olika roller vilka kom att kollidera inom och/eller mellan olika deltagare 
under vårdplaneringsmötet. Därmed uppstod dilemmatiska situationer som deltagarna 
tvingades balansera mot varandra, samtidigt som man strävade efter att förhålla sig till den 
institutionella ramen som omgärdade mötet endera genom att inrätta sig i och finna utrymme 
inom den institutionella ramen eller genom att utmana den institutionella ramen. Studie IV 
syftade till att beskriva och tolka hur kvinnorna upplevde att delta i vårdplaneringsmötet. 
Resultatet visade att kvinnorna när vårdplaneringsmötet skulle genomföras befann sig i en 
existentiellt sårbar situation. Deras kropp hade svikit dem och hela deras framtid var oviss. 
Kvinnorna beskrev i intervjuerna att de upplevde sig oförberedda inför mötet. Deras 
beskrivningar av sina upplevelser av att delta i vårdplaneringssamtalet innehöll tre olika 
variationer. Den första var en upplevelse av att man förenade sig med de övriga deltagarna i 
ett gemensamt projekt. Den andra var en upplevelse av att stå utanför samtalet, eftersom 
kvinnorna hade svårigheter att delta av olika skäl. Den tredje var en upplevelse av att vara i 
fokus för samtalet. Denna upplevelse var tveeggad. Å ena sidan uttrycktes upplevelser av att 
få bekräftande uppmärksamhet, vilket var uppiggande och stimulerande och framkallade 
tacksamhetskänslor. Å andra sidan uttrycktes känslor av att exponeras som beroende och 
handikappad, vilket väckte känslor av resignation, sorg och hjälplöshet.  
 
En tolkande förståelse av de fyra studierna resulterade i fyra teman som illustrerar vilken vård 
som gemensamt konstrueras av samtliga deltagare under vårdplaneringsmötet. Dessa teman är 
”Vård som gemenskap och bekräftelse”, ”Vård som utanförskap”, ”Den obegripliga vården” 
samt ”Den orubbliga och svekfulla vården”. Resultatet väcker frågor om 
vårdplaneringsmötets relevans i samband med utskrivning av patienter från sluten vård till 
öppen vård. Resultatet utgör också ett exempel på att konkreta beskrivningar av 
kommunikation mellan patienter, närstående och vårdare i olika sammanhang ger värdefull 
kunskap om hur vårdrelationer tar sig uttryck samt vilka normer och värden som ges prioritet. 
Denna forskning fungerar som en spegel som gör det möjligt för vårdpersonal, patienter och 
närstående att betrakta sig själva från ett utifrånperspektiv. Därmed synliggörs olika deltagare 
samspel på ett sätt som annars förblir omedvetet och därmed omöjligt att reflektera över. 
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ABSTRACT IN ENGLISH 
 
The overall aim of this thesis is to describe how elderly women’s encounters with the 
institutionalised world of health care manifest themselves in a discharge planning conference 
(DPC). The thesis is based on eight video recorded DPCs and follow-up interviews with the 
women who took part in the conferences. Data was analysed by applying a content analys 
approach (study I, IV) and a discourse analysis approach (studie I, II och III). 
  
Study I, a case study, aimed at describing how patient power was displayed at the DPC. The 
result showed that although the woman was in possession of resources within herself, as well 
as a strong family support, her experience of taking part in the DPC was interpreted as a 
feeling of powerlessness. The institutional representatives did not make use of her personal 
resources. Instead, the communication both to its extent, content and shape was dominated by 
the professional carers. Study II aimed at describing the DPC as an institutional conversation 
and in particular how the women took part in the conversation and the decision making. The 
analysis was based on eight video recorded DPCs. The result showed that the women’s 
possibility to have influence on the care planning was small and the room for negotiation -
limited. The formal ideal about patient participation was thus an unreliable pledge. Study III 
was based on the same data as study II and aimed at describing how patients, family members 
and professional carers managed their varying interests, responsibilities and problems during 
the DPC. The result revealed that the participants adopted or were assigned different roles 
during the DPC. The participants were thus acting as private persons and family members or 
as patients, next of kin, and professional carers or institutional representatives. As these roles 
and perspectives collided, dilemmatic situations occurred and the participants had to balance 
their roles. The women and family members struggled simultaneously to manage the 
institutional frame that surrounded the meeting by trying to find room within it or by 
challenging it. Study IV was an interview study, aiming at describing and interpreting the 
women’s experiences of taking part in a DPC. The result revealed that the women at the time 
for the DPC found themselves to be in an existentially difficult situation. Their body had 
failed them and their future was insecure. The women described that they felt unprepared as 
they were about to take part in the DPC. Their experiences of actually taking part in the DPC 
were described and interpreted in three different ways. The first was that the women felt 
affiliated with the other participants in a joint project. The second was a feeling of standing 
outside the event as the women had difficulties to take part for several reasons. The third was 
a feeling of being in focus which was a double edged experience. On the one hand, 
experiences of confirmative attention were described. On the other hand, experiences of being 
exposed as dependent were also described.  
 
An interpretative understanding of the four studies resulted in four themes characterising 
the care that was jointly constructed by all participants during the DPC. These themes are 
“Care as spirit of community and confirmation”, ”Care as alienation”, ”The 
incomprehensible care” and “The inflexible and deceitful care”.The result gives rise to 
questions about the relevance of DPCs in their present shape. The result is also an example 
of how knowledge can be generated from concrete descriptions of the communication 
occurring between patients, family members and health professionals, about how care 
relations are established and how norms and values are prioritised in health care. The result 
works like a mirror which makes it possible for health professionals, patients and family 
members to observe themselves from the outside. The interaction, which otherwise would 
have remained unconscious and thus not viable to reflect upon, becomes visible.  
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INLEDNING 

 

Alltsedan jag som nyutbildad distriktssköterska i mitten av åttiotalet bytte arbetsplats, från 

sluten vård till att vårda patienter i deras egna hem, har jag fascinerats av hur påtagligt 

hemmiljön präglar mötet när man befinner sig i patientens privata sfär. Där fick jag bland 

annat lära mig hur olika människor väljer att leva sina liv och hur stora skillnader det kan vara 

mellan hur ett hem kan se ut och vara. Som distriktssköterska var det en förutsättning för 

arbetet att ha respekt för och att vara ödmjuk inför olikheterna i människors vardagsliv och 

vardagsmiljö. Patienten som person framträdde så mycket tydligare än vad jag kunnat 

uppfatta under den tid jag mötte patienter på olika sjukhusavdelningar. Under de år jag 

tjänstgjort inom slutenvård hade jag reflekterat väldigt lite över betydelsen av att se patienten 

som person även i en slutenvårdsmiljö. Medvetenheten om hur det påverkade vården av de 

patienter jag mötte var begränsad.  

 

När jag under mitten av nittiotalet genomförde magisterstudier i omvårdnad var det 

fascinationen för mötet med patienter och deras familjer i deras vardagsmiljöer, som 

inspirerade mig till att vilja studera problem som rör vård i hemmet. Som forskarstudent ville 

jag vidareutveckla dessa tankar, men under resans gång kom avhandlingsarbetet att handla om 

den ”tröskel” som många patienter passerar innan de kommer i åtnjutande av vård och/eller 

omsorg i hemmet. ”Tröskeln” är vårdplaneringsmötet, det vill säga det möte där patienter, 

närstående, sjukhuspersonal och personal från kommunens sociala omsorg och hemsjukvård 

samlas för att upprätta en vårdplan när patienten skall skrivas ut från vårdavdelningen. Under 

min datainsamling fann jag att vårdplaneringsmötet, som ju endast utgör en liten del av en 

lång och många gånger diffus vårdplaneringsprocess, kan ses som ett koncentrat, en 

avgränsad ”mikrovärld”, där den institutionella världen och patientens livsvärld möts. För att 

bättre förstå den enskilda patientens situation i det institutionella sammanhanget kändes det 

därför meningsfullt att stanna kvar vid detta för att skapa kunskap om vad som händer under 

detta möte genom att analysera den kommunikation som förekommer under 

vårdplaneringsmötet.  

 

Att i ett möte samtala och dryfta problem tillsammans kan vara en sätt att nå samförstånd och 

hitta lösningar som kanske annars inte är möjliga att upptäcka. Vårdplanering är en prioriterad 

verksamhet inom svensk hälso- och sjukvård. Den tillskrivs så stor betydelse att den regleras i 

författningar och ekonomiska incitament är starkt kopplade till vårdplaneringen för att 
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påskynda utskrivning från sjukhus till kommunal vård- och omsorgsverksamhet. Men vad 

händer egentligen under vårdplaneringsmötet? Vad betyder det för patienten att ett 

vårdplaneringsmöte äger rum? Vilket är värdet för henne? Dessa och liknande frågor har legat 

till grund för mitt avhandlingsarbete, som alltså handlar om att beskriva en konkret företeelse 

i vårdens vardag. 
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BAKGRUND  

 

En förändrad vårdgeografi – från sluten vård till vård i hemmet 

I dagens hälso- och sjukvårdssystem har utvecklingen gått mot en allt större omfattning av 

vård och omsorg i hemmet. Det är idag mindre vanligt att äldre bor i så kallade särskilda 

boendeformer (Socialstyrelsen, 2005:2). Denna boendeform blir alltmer reserverad för 

personer över 90 år. Istället ökar antalet personer som bor kvar hemma med insatser i form 

av hemtjänst och/eller hemsjukvård. År 2004 fick exempelvis 46 800 personer 

hemsjukvårdinsatser vilket var 2000 fler jämfört med år 2000 och motsvarar en ökning 

med 3 procent. Gruppen av äldre personer som får vård och/eller omsorg i hemmet består 

till 69 procent av personer över 80 år och en majoritet (65 procent) är kvinnor. Under 

perioden 2000 – 2004 ökade också omfattningen av hemtjänstinsatser i gruppen med 9 

procent. Den ökade omfattningen av vård och omsorg i hemmet förklaras bland annat av 

att förutsättningarna för ge medicinsk vård och behandling i hemmet har ökat. Ökningen 

beror också på andra faktorer i samhället som underlättat för människor att bo kvar 

hemma, till exempel teknisk utveckling som förbättrar möjligheten för äldre att utnyttja 

kollektiva kommunikationer (exempelvis ”nigande” bussar) (Socialstyrelsen, 2005:2). 

Dessutom har vårdbehoven ökat eftersom att befolkningens ålder blir allt högre. Förutom 

dessa orsaker finns också ideologiska och ekonomiska skäl till att vård- och 

omsorgssystemet i allt högre grad har förskjutits mot vård i hemmet. Dessa skäl beskrivs 

närmare och sätts in i ett historiskt sammanhang längre fram i avhandlingen.  

 

Att ta emot och ge omvårdnad hemma innebär att ett stort ansvar läggs på både patient och 

närstående och att deras livssituation som helhet påverkas (Raffel, 1997; SOU, 1996:163). 

Andrews beskriver detta som ett humangeografiskt fenomen där platsen anses ha betydelse 

för patienters upplevelse av mening i relation till hälsa och omvårdnad.Vårdens geografi 

har enligt Andrews också betydelse för vårdarnas upplevelse av mening i att ge omvårdnad 

(Andrews, 2003). Konkret innebär den geografiska förändringen att en integration av olika 

omvårdnads- och omsorgsinsatser har blivit en nödvändighet. I detta sammanhang kommer 

vårdplaneringsfrågan in i bilden.  

 

I flera lagtexter, som rör både socialtjänst och hälso- och sjukvård (HSL, SOL, LSS; SOSFS 

1996:32), understryks betydelsen av att patienterna har inflytande och är delaktiga i den vård 

och omsorg som berör dem själva. Lagarna utgör ett formellt stöd av patientens ställning och 
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bygger på en människosyn som omfattar en tilltro på människans inneboende resurser och 

förmåga. De tillskriver därför patienten såväl rätt till, som ansvar för beslut som rör det egna 

livet. Patienten måste dock ha reella möjligheter att göra medvetna val som rör den egna 

situationen i vårdandet. Enligt Rodwells (1996) förutsätter medvetna val att patienten känner 

till sin rättighet att välja och accepterar det ansvar detta innebär, att hon har fysisk och 

psykisk förmåga att driva sin egen sak, har kunskap om vilka möjligheter som står till buds 

och vilka konsekvenser dessa har. Det innebär också att personer i patientens närhet erkänner 

patientens rätt att driva sin egen sak för att uppnå sina mål, att hon ges den tid och det stöd 

som krävs för att välja och fatta beslut samt att patienten själv tar konsekvenserna (Rodwell, 

1996). Många studier, med utgångspunkt från sluten institutionell vård, visar dock att 

vårdrelationen inte är jämlik utan att professionella vårdares inflytande dominerar över 

patienternas (Du Plat-Jones, 1996; Faulkner & Aveyard, 2002; Guadagnoli & Ward, 1998; 

Henderson, 2000). För att uppnå de målsättningar som uttrycks i lagtexterna krävs därför att 

vårdpersonalen överlåter en del av sin makt till patienten och att man medvetet arbetar för att, 

i möjligaste mån, utreda vad patientens vilja är och stödja henne i att tillgodose dessa 

önskemål, till exempel i samband med vårdplanering. 

 

I litteraturen understryks att välfungerande samarbetsformer och god kommunikation, mellan 

patienter, närstående och professionella vårdare, krävs för att patienter och närstående skall 

klara omställningen till den nya vårdsituationen i hemmet, så att såväl frihet och trygghet 

bibehålls i vardagen (Daatland, 1992; Efraimsson, Höglund, & Sandman, 2001; Matsuda, 

1999; McCormack, 1997; Nolan & Lundh, 1999; Norberg et al., 1992; Socialstyrelsen, 

1996:2). Samtidigt är den samhällsekonomiska situationen och tillgången på arbetskraft 

sådan, att det är risk för åtstramningar i fråga om vilken vårdservice patienterna kan komma 

att få tillgång till (SOU 1996:163; Raffel, 1997). Sannolikheten för att få hemtjänst har 

exempelvis minskat med 30 procent från 1988/89 till 2002/2003, även inräknat förändringar i 

vårdtagarnas behov (Socialstyrelsen, 2005b). De som hamnar utanför det formella 

vårdsystemet är äldre ensamboende kvinnor med måttliga hjälpbehov samt samboende par 

(Gustavsson & Szebehely, 2001). Det är därför intressant att reflektera över hur de ideal som 

handlar om respekt för patientens självbestämmande och integritet i praktiken skall kunna 

realiseras i en vårdplaneringsprocess. 
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Samordnad vårdplanering – en historisk och ideologisk bakgrund 

Redan under 50-talet förordades att äldre och handikappade, i likhet med andra 

samhällsmedborgare, skulle ha rätt till och reella möjligheter att bo kvar i sina egna hem, trots 

behov av vård och omsorg. ”Kvarboende” sågs som ett viktigt politiskt mål och för att uppnå 

målsättningen satsades stora ekonomiska resurser på nyproduktion av bostäder anpassade för 

äldre. ”Kvarboende”-tanken vidareutvecklades och kom bland annat till uttryck i 

socialtjänstlagen från 1980 där det fastslogs att äldre människor skulle ha möjlighet att bo 

självständigt och ha en meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Självbestämmande och 

normalisering framhölls som grundläggande värden i lagtexten. I förarbetena till hälso- och 

sjukvårdslagen som instiftades 1982 framhölls att äldre personers sjukvårdsbehov, i större 

utsträckning än tidigare, borde tillgodoses i hemmet. Tillgänglighet och respekt för patientens 

självbestämmande och integritet angavs som ledstjärnor för vården. I förarbetena beskrevs 

också vissa brister i kontinuiteten och omvårdnaden för långtidssjuka patienter som måste 

lösas (Socialstyrelsen, 1986:1). 

 

Mot bakgrund av dessa problem betonades att planeringen av äldrevården måste göras med 

utgångspunkt från människans samlade behov. För att åstadkomma en välfungerande vård- 

och omsorg till äldre och handikappade i hemmet, som tillvaratog den äldres resurser, lyftes 

samordning och samarbete mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård fram som en central 

fråga för utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 1986:1). Inom kommuner 

och primärvårdsdistrikt i hela landet genomfördes förändringsarbeten där olika försök till 

samverkansformer prövades. Modellerna ansågs mer eller mindre lämpliga beroende på hur 

de lokala förutsättningarna varierade. I Socialstyrelsens Allmänna råd 1986:1 beskrivs några 

sådana exempel. I flera av dessa exempel framkom att personal från såväl kommun som 

primärvård, inför det att patienten skulle skrivas ut från sjukhus, träffades tillsammans med 

patienten och eventuellt närstående för att planera den fortsatta vården i hemmet. Det är alltså 

från den här tiden och med avsikten att förbättra samordning och samarbete mellan olika 

vårdgivare, som vårdplaneringsmötet inför patientens utskrivning till hemmet har sitt 

ursprung.  

 

Vid Ädelreformens genomförande 1992, där krav på snabbare utskrivning av patienter från 

sluten vården fanns med som ett viktigt mål, poängterades åter betydelsen av en god 

samverkan och ett gott samarbete mellan alla inblandade parter när patienter byter vårdgivare. 

En vidareutveckling av vårdplaneringar i samband med utskrivning från sjukhus kom därför 
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till stånd (Socialstyrelsen, 1995:6). I lagen för kommunernas betalningsansvar för viss hälso- 

och sjukvård, som var och är ett viktigt incitament för att patienterna snabbare ska skrivas ut 

från sjukhus, underströks betydelsen av en ”gemensam vårdplanering” (SFS, 1990:1404). I 

lagen beskrevs inte närmare hur planeringen skulle genomföras och i utvärderingar av 

Ädelreformen framkom också kritik av de former för kommunikation som förekom vid 

överflyttning från sluten till öppen vård.  

 

Med anledning av den kritiken, införde Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd som 

skulle reglera kommunikationsproblematiken (SOSFS 1996:32). Samtidigt infördes också 

begreppet ”samordnad vårdplanering”. I författningen beskrivs vårdplanering som en process 

som innehåller flera faser och där vårdgivarnas skyldighet i varje fas, vad det gäller 

information och kommunikation kring patientens vård och omsorgsbehov, anges. Den 

samordnade vårdplaneringen innefattar informationsöverföring till socialtjänsten och den 

öppna hälso- och sjukvården, bekräftelse av mottagen information, ställningstagande till om 

företrädarna för de olika vårdnivåerna skall mötas för planering samt genomförande av 

planeringen per telefon eller vid ett personligt möte mellan de parter som är berörda och där 

också patienten och eventuellt närstående deltar. Betydelsen av patientens medverkan i den 

samordnade vårdplaneringen understryks i författningen.  

 

Förutom patient och i vissa fall närstående, deltar en biståndshandläggare från den 

kommunala sektorn som ansvarar för den sociala planeringen och är den som formellt fattar 

biståndsbeslutet. Sjuksköterskan i kommunen eller distriktssköterskan i primärvården planerar 

och vidtar de medicinska åtgärderna, kontaktar läkare, ansvarar för omvårdnaden och ser till 

att medicinska ordinationer utförs. Kommunal rehabiliteringspersonal, arbetsterapeut 

och/eller sjukgymnast, deltar också i vissa fall. Från sjukhusets sida deltar vanligtvis en 

sjuksköterska och eventuellt arbetsterapeut eller sjukgymnast vid vårdplaneringsmötet. Den 

samordnade vårdplaneringen är avsedd för patienter där ett kommunalt betalningsansvar kan 

komma i fråga. Det handlar framför allt om personer med särskilda behov av vård och 

omsorg, annat boende och dylikt. Det är vanligtvis äldre och/eller multisjuka patienter som 

tillhör denna målgrupp. Ernsth och Malmberg (1999) anger att vårdplaneringen har följande 

tre syften:  

• ”att ge ökad kostnadseffektivitet genom att möjliggöra tidigare utskrivningar 

• att tillgodose kontinuitet i vården för att bibehålla eller att förbättra individens hälsa 

• att förbättra vårdtagarens och familjens livskvalitet” (a.a. sidan 13).  
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Den 1 juli 2003 trädde vissa ändringar i Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss 

hälso- och sjukvård i kraft. Ändringarna syftade till att förbättra samverkan mellan kommuner 

och landsting när det gäller vård- och omsorgsfrågor och innebar att begreppet ”medicinskt 

färdigbehandlad” ersattes av ”utskrivningsklar” för att markera att patienter inte längre 

behöver sjukhusvård men trots det kan vara i behov av medicinska insatser. Lagändringen 

innebar också att den patientansvarige läkaren har ansvar för att en vårdplan upprättas för den 

patient som skall skrivas ut för att betalningsansvar skall kunna utkrävas av kommunen. Den 

gemensamma vårdplanen skall bygga på delaktighet och samtycke från den enskilde och 

klargöra det samlade behovet av insatser samt vilken enhet som är ansvarig för vad 

(Regeringsproposition, 2002/03:20). Kommunernas betalningsansvar, som alltså är direkt 

kopplat till bedömningen av patienten som utskrivningsklar, har varit ett effektivt incitament 

för att öka utskrivningstakten från sjukhusen. Under åren 1992 – 1999 mer än halverades 

antalet kvarliggande patienter inom somatisk vård (från 3000 – 1400) (Littorin, 2001). I en 

inventering gjord 2004 av antalet vårdplanerade och utskrivningsklara patienter som 

fortfarande vistades på sjukhus vid undersökningstillfället, visade det sig att antalet hade 

minskat med 13 procent på två år, vilket i rapporten tolkas som att samverkan mellan 

vårdgivarna har ökat sedan ändringarna i betalningsansvarslagen trädde i kraft 

(Kommunförbundet & Landstingsförbundet, 2005).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att samordnade vårdplaneringar vilar på en värdegrund som 

betonar tre huvudfrågor i vårdandet. För det första lyfts patientens rätt till självbestämmande, 

integritet och normalitet fram. För det andra fokuseras personalgruppernas skyldighet att 

genom lämpliga arbetsformer främja samverkan och samarbete för att åstadkomma en god 

och säker vård ur såväl sociala som medicinska aspekter. Sist men inte minst, lyfts det 

ekonomiska perspektivet fram, där snabb utskrivning från sluten vård är ett högt prioriterat 

och lagstadgat mål. Det är tydligt att dessa formellt föreskrivna planeringsmöten är ett uttryck 

för och ett resultat av en socialpolitisk viljeyttring. Vad säger då forskningen om 

vårdplaneringsmötet och den vårdplanering som sker inför utskrivning från sjukhus?  

 

Vårdplanering – en forskningsöversikt 

Vårdplanering som sker i anslutning till att patienter skall skrivas ut från sjukhus är en 

internationell företeelse. Sökning av forskningsartiklar kring vårdplanering visar dock att få 

svenska vetenskapliga studier finns inom området. De nationella studier som berör själva 
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vårdplaneringsmötet är huvudsakligen forskningsrapporter av utvärderingskaraktär medan de 

internationella studierna berör flera olika delar av en lång vårdplaneringsprocess. Få 

internationella studier är däremot direkt förknippade med den typ av vårdplaneringsmöte som 

utgör huvudintresset i denna avhandling. En översikt av de internationella 

forskningsresultaten redovisas dock för att spegla en bild av hur forskningsintresset har sett ut 

inom området och vilken kunskap som i nuläget finns tillgänglig om vårdplanering i 

utskrivningssammanhang.  

 

Litteratursökningen gjordes med hjälp av databaserna Cinahl, Sociological Abstract, 

PsychInfo och Pubmed utifrån följande sökord: Discharge planning, Old age, Consumer-

participation, Involvement, Patient care conference, Communication, Patient care 

conferences, Hospital discharge, Patient discharge, Discourse analysis. Sökningen omfattade 

studier presenterade mellan 1990 – juli 2005. Majoriteten av de artiklar som valdes ut för att 

beskriva forskningsfältet handlade om vårdplanering till äldre. Tidskrifterna var i de flesta fall 

tidskrifter inom omvårdnad, men vissa var inriktade på arbetsterapi, sjukgymnastik eller 

socialt arbete. Majoriteten av de funna studierna var från Storbritannien och USA. Endast tre 

svenska studier (två artiklar och en doktorsavhandling) inom området identifierades (Asplund, 

Alton, Norberg, & Willman, 2000; Lund & Williams, 1997; Styrborn, 1995). Den 

litteratursökning som huvudsakligen var inriktat på att finna svenska studier och 

forskningsrapporter om vårdplanering gjordes huvudsakligen med hjälp av databasen Libris 

och manuellt. Två svenska avhandlingar inom socialt arbete har nyligen studerat ett 

näraliggande område, nämligen bistånds/behovsbedömningsprocessen (Hellström Muhli, 

2003; Lindelöf & Rönnbäck, 2004). I avhandlingarna beskrivs dock mötet mellan vårdtagare, 

närstående och biståndshandläggare huvudsakligen ur ett professionsperspektiv och studierna 

var inte heller genomförda på sjukhus. 

 

Forskningsöversikten visar att intresset för vårdplaneringsprocessen har ökat i takt med allt 

kortare vårdtider på sjukhus i kombination med neddragningar av hälso- och 

sjukvårdsresurser. Vikten av att åstadkomma ett utskrivningsförfarande som säkerställer att 

patientens vårdbehov tillgodoses, att hon/han upplever trygghet och klarar sin egenvård så att 

onödiga återremitteringar till sjukhuset undviks, lyfts fram. En evidensbaserad studie 

(Asplund et al., 2000) visar att det vetenskapliga underlaget för hur individuella 

vårdplaneringar, i allmän bemärkelse, bör genomföras är svagt. Enligt studien har forskningen 
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sällan belyst planeringens effekter för patienter utan har framför allt fokuserat på personalens 

attityder och erfarenheter samt på dokumentationsprocessen. 

 

Många olika metoder och arbetsformer har prövats för att förbättra utskrivningsförfarandet. 

Några sådana exempel är bland annat patientstyrda vårdplaner (Reed & Stanley, 2003) eller 

vårdplaneringsmodeller som syftar till att fånga in patientens totala vårdbehov inför 

utskrivning (Bull, Hansen, & Gross, 2000; Counsell et al., 2000), utveckling av 

screeninginstrument för att spåra patienter med komplexa behov (Daly, Sawchuk, & 

Wertenberger, 2000) samt kontrollsystem i form av standardiserade remissdokument och 

signeringssystem (Anderson & Helms, 2000). I litteraturen beskrivs också värdet av 

specialistsjuksköterskor (advanced practitioner nurses), sambandssjuksköterskor (liaison 

nurses) eller utskrivningskoordinatorer som ansvariga för vårdplanering och som följer upp 

utskrivningen (Campbell, Banner, Konick-McMahan, & Naylor, 1998; Hofmeyer & Clare, 

1999; Nazarko, 1998; Spencer & Davidson, 1998), att patienter vistas på 

mellanvårdsavdelningar före hemgång (Brooks, Ashton, & Hainsworth, 2003) samt 

betydelsen av uppföljande hembesök av distriktssköterskor (Runciman, Currie, Nicol, Green, 

& McKay, 1996).  

 

När det gäller forskning som rör själva vårdplaneringsprocessen handlar det framför allt om 

att värdera vårdplaneringens effekter i olika avseenden, att identifiera vilka faktorer som 

påverkar vårdplaneringens kvalitet samt etiska aspekter på vårdplaneringsarbetet.  

 

Effekter av vårdplanering 

I forskningsstudierna framkommer både negativa och positiva effekter av vårdplanering vid 

utskrivning från sjukhus, både vad det gäller vad vårdplaneringen resulterat i och 

vårdplaneringen som process (exempelvis upplevelse av delaktighet).  

 

Randomiserade kontrollerade studier av vårdplaneringar för äldre hjärtsjuka patienter, som 

genomfördes av specialistkompetent personal och uppföljande kontakter i hemmet, visar att 

dessa vårdplaneringar är effektiva genom att antalet återinskrivningar minskar och tiden på 

sjukhuset förkortas när återinskrivning varit nödvändig (Naylor et al., 1999; Naylor & 

McCauley, 1999). En svensk studie baserad på uppföljande telefonintervjuer med 36 patienter 

inom geriatrisk verksamhet, som deltagit i tvärdisciplinärt upplagda vårdplaneringar, visar att 

patienterna upplevde sig trygga och att de fått den hjälp de önskat efter hemgång i högre 
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utsträckning än personer som endast erbjudits traditionell vårdplanering (Styrborn, Larsson, & 

Drettner, 1994).   

 

I en australisk studie, också baserad på telefonintervjuer med 29 patienter efter hemgång, där 

patienter tillfrågades om vad som brustit inför utskrivningen, framkommer däremot att 

patienterna upplevde brister i informationen om sjukdomen och dess behandling, liksom om 

läkemedelsbiverkningar. Endast 45 procent av de tillfrågade uppgav att de visste vilka 

möjligheter som fanns till vård och omsorg i hemmet. Bristande information om 

sårvårdsbehandling och diet rapporterades av 34 procent av de intervjuade patienterna 

(Armitage & Kavanagh, 1998). I en litteraturöversikt ifrågasätts att de ekonomiska vinster, 

som speciella vårdplaneringsprogram påstås resultera i, verkligen görs (Jackson, 1994). 

Författaren påtalar att det råder en brist på vetenskapligt stöd för påståendet att 

vårdplaneringsprogram verkligen är effektiva i meningen att de är kostnadseffektiva, att de 

ökar patienters och närståendes hälsa och livskvalitet och att kontinuiteten i vården bibehålls 

när patienten flyttar från sluten till öppen vård. Jackson framhåller att det finns andra 

kostnader i samband med processen som inte redovisats i de studier som gjorts. Den ökade 

tidsmässiga och arbetsmässiga belastningen för närstående framkommer inte heller. 

Fördelarna beskrivs istället som större för personalen än för patienterna och författaren 

efterlyser kvalitativa studier ur såväl patient- som närståendeperspektiv (Jackson, 1994).  

 

I brittisk studie, baserad på både enkät- och intervjudata, framkommer att trots att delaktighet 

anses vara ett viktigt mål i beslutsprocessen, har patienter olika upplevelse av och önskemål 

om att vara delaktiga. Alla vill däremot få råd av personalen (Roberts, 2002). En ”grounded 

theory” studie som studerat fenomenet förbereddhet, visar att patienter upplever sig mer 

förberedda för hemgång än närstående, att närstående ger patienterna stöd men får lite stöd 

själva, att varken patienter eller närstående är involverade i beslutsfattandet och både patienter 

och närstående upplever förvirring i förhållande till den bristande koordination av de 

multidisciplinära vårdinsatser som förekommer i sammanhanget (Congdon, 1994). I en 

australiensisk studie beskrivs vårdplaneringsmötet som en mycket komplex verksamhet där 

ett flertal målsättningar skall uppfyllas och samordnas med det överordnade syftet att 

åstadkomma ett effektivt beslutsfattande och att stödja patienters och närståendes deltagande 

och kontroll. Enligt studien ansågs information om patientens medicinska tillstånd, prognos 

och behandlingsmöjligheter, konfliktlösning vara en viktig ingrediens i vårdplaneringsmötet 

liksom att involvera patienter och närstående i beslutsprocessen. När 13 socialarbetare 
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tillfrågades om i vilken grad de ansåg att de olika deltagarnas intressen uppfylldes under de 

två senaste vårdplaneringsmötena, uppgav informanterna att sjukhuspersonalen var den grupp 

som i störst grad fick sina mål uppfyllda (Hansen, Cornish, & Kayser, 1998).  

 

Faktorer som påverkar vårdplaneringens kvalitet 

Flera faktorer kan kopplas till att vårdplaneringens kvalitet ökar. Vissa studier pekar på att en 

vårdplanering där ett verkligt inter- och intradisciplinärt samarbete och samarbete mellan 

patienter, närstående och vårdare förekommit, inför och efter utskrivningen, har större 

möjlighet att motsvara patienternas och de närståendes behov. Med detta menas bland annat 

att kontinuiteten i vården bibehålls och att den är effektiv i den meningen att vården är 

individualiserad och att vårdgivarna samarbetar så att patientens samlade behov, både av 

social omsorg och hälso- och sjukvård, tillgodoses utan friktion. Detta underlättar att 

utskrivningen av patienten sker i för henne/honom lämplig tid (Bull & Roberts, 2001; 

Pethybridge, 2004; Reed & Stanley, 2003; Styrborn, 1995). Enligt en engelsk ”grounded 

theory”-studie är ett välfungerande teamarbete och ett positivt ledarskap, som stödjer och 

involverar medarbetarna i vårdplaneringsarbetet, en bra förutsättning för att åstadkomma en 

effektiv vårdplanering. Ett teamarbete fungerar dock, enligt författaren, på olika sätt. Som 

exempel beskrivs skillnaden mellan multiprofessionellt arbete, som är ett samarbete mellan 

olika professioner som sker slumpmässigt och där information delas endast i begränsad 

omfattning, och interprofessionellt arbete, som är ett reellt och medvetet samarbete baserat på 

kunskap om både sin egen och andra professioners kompetens och ansvarsområden. Det 

sistnämnda arbetssättet kännetecknas av att teamet har ett gemensamt mål, man förstår sin 

egen och andras funktion, man samlar upp de kunskaper och resurser som finns tillgängliga 

och arbetet genomförs som en självständig grupp. Enligt den refererade studien framkom att i 

arbetsgrupper som arbetade enligt detta sätt var besluten baserade på ett brett beslutsunderlag 

som var tillgängligt för alla och väl genomdiskuterat (Pethybridge, 2004).  

 

Förståelse för andra vårdenheters resurser och villkor i vårdandet gynnar kommunikation och 

samarbete mellan öppen och sluten vård. Samarbetet hindras däremot av organisatoriska 

problem exempelvis beroende på att de vårdenheter som skall samarbeta i 

vårdplaneringsarbetet har olika målsättningar (Payne, Kerr, Hawker, Hardey, & Powell, 

2002). Flera studier visar att exempelvis sjuksköterskor på sjukhus har otillräckliga kunskaper 

om hemsjukvården och dess resurser vilket alltså försvårar samarbetet mellan vårdenheterna 

och en effektiv vårdplanering (Armitage & Kavanagh, 1998; Hegney et al., 2002; Nazarko, 
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1998). Försök med att utveckla samverkansformer mellan sjukhus och öppen vård, där 

personalen från de olika vårdenheterna möts och lär sig hur de olika vårdverksamheterna 

fungerar, resulterade i mer noggrant genomförda vårdplaneringar och förändrade attityder 

framför allt bland sjukhuspersonalen i form av ökad förståelse för öppenvårdens villkor och 

patientens situation i hemmiljö (Carter & MacInnes, 1996; Robinson & Street, 2004). 

 

Forskningen visar vidare på betydelsen av att vårdplanering verkligen tillgodoser patientens 

behov och inte bara motsvarar institutionens behov, det vill säga att den kännetecknas av en 

patientcentrering istället för en organisationsorientering. Några studier som utvärderat 

vårdplaneringsmodeller visar på betydelsen av att patienternas kunskapsbehov tillgodoses i 

vårdplaneringsprocessen för att främja deras delaktighet och egenvårdsförmåga i möjligaste 

mån. Här ingår en förmåga att söka information, att välja och att handla självständigt efter 

utskrivningen (Anthony & Hudson Barr, 2004; Wells, LeClerc, Craig, Martin, & Marshall, 

2002). I en kanadensisk etnografisk studie visade sig dock vårdplaneringen inte självklart vara 

kopplad till patientens kliniska framåtskridande. Det vill säga personalen började 

vårdplaneringen när patientens tillstånd fortfarande var instabilt, vilket innebar en risk för att 

beslut fattades på alltför osäkra premisser. Man fann också att besluten i hög grad fattades 

med utgångspunkt från organisatoriska parametrar. Personalen ansåg exempelvis att tidig 

vårdplanering och utskrivning av äldre, långtidssjuka patienter var viktig för att kunna erbjuda 

vårdplatser för akutpatienter och att hålla sjukhusets budget intakt (Wells, 1997). Andra 

studier visar att vårdplaneringen ofta är för begränsad genom att vårdpersonalen inte förstår 

betydelsen av och i vårdplaneringen tar upp det dagliga livets komplexa verklighet. ”Gamla” 

sjukdomar uppmärksammas inte i vårdplaneringen vilket är ett problem för den stora gruppen 

multisjuka. Därför misslyckas vårdplaneringen i många fall att tillgodose patienternas 

eftervårdsbehov (LeClerc, Wells, Craig, & Wilson, 2002; Tappen, Hall, Stahura, & Blume, 

1995).  

 

Tidsfaktorn har visat sig betydelsefull för vårdplaneringens kvalitet. En brittisk studie av 

sjuksköterskors uppfattning av vårdplaneringsarbetet visar exempelvis att tidsbrist var den 

faktor som till största delen försvårade ett tvärdisciplinärt samarbete (Atwal, 2002). 

Betydelsen av framförhållning i vårdplaneringsarbetet och av att tillräcklig tid avsätts 

poängteras i flera studier (Atwal, 2002; Carter & MacInnes, 1996; Chadwick, 1998; 

Rosbotham Williams, 2002). Men det finns också studier som visar att institutionens 

tidsbegrepp inte alltid harmonierar med hemvårdens önskemål om att kunna förbereda 
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patientens hemgång eller med patienters och närståendes känsla av att ha fått tillräcklig tid för 

att förbereda sig (Heaton, 2001).  

 

Flera studier visar att kommunikationen i vårdplaneringsprocessen är av avgörande betydelse 

för vårdplaneringens resultat. Kommunikationen förekommer på flera olika nivåer och inom 

och mellan olika grupper och personer: vårdpersonalen i vårdplaneringsteamet, personalen i 

hemvården, patienter och närstående. Alla dessa kommunikationsmönster beskrivs som 

betydelsefulla för att åstadkomma ett gott samarbete och en god vårdplanering (Atwal, 2002; 

Bull & Roberts, 2001; Lund & Williams, 1997). Brister i kommunikationen kan leda till 

problem av olika slag. En amerikansk studie visar att överensstämmelsen mellan personalens 

och närståendes syn på patientens hälsa och vårdbehov är dålig. Detta relateras till faktorer 

som kommunikationsproblem, liten direktkontakt mellan sjuksköterskor och patienter 

och/eller olämpliga kommunikationstillfällen (Rose, Bowman, & Kresevic, 2000). I vissa fall 

blockeras kommunikationen på grund av den terminologi som förekommer bland personalen. 

Detta visade sig bland annat i en skotsk studie där problemet med att bedöma eventuella 

risker för patienten i samband med utskrivning i förhållande till patientens rätt att vara 

delaktig i beslutet beskrivs (Huby, Stewart, Tierney, & Rogers, 2004). Studien visar att när 

personalen skall avgöra vilka risker som föreligger för patienten vid hemgång, sker detta 

utifrån formella bedömningar av patientens fysiska och kognitiva förmåga med en 

terminologi som utgör ett hinder för patienten att uttrycka sig med sitt vardagsspråk. 

Personalens tillit till patienternas kompetens minskar i samband med detta, vilket i vissa fall 

leder till att svåra beslut kringgås eller skjuts upp.  

 

Etiska aspekter på vårdplaneringsarbetet 

Vårdplaneringar diskuteras också i viss forskning ur ett etiskt perspektiv. Dill anser 

exempelvis, på basis av en amerikansk etnografisk studie, att de bioetiska begreppen 

autonomi och interdependens är alltför begränsade för att förstå den etiska problematiken i 

vårdplaneringssammanhang (Dill, 1995). Detta beror enligt författaren på att en vårdplanering 

kan förstås som en händelse som skapas i växelverkan mellan flera olika intressen. 

Vårdplanerarens roll och de processer som förekommer vid det kollektiva beslutsfattandet, det 

vill säga i det formella och vårdkulturellt präglade sammanhanget, påverkar hur 

vårdpersonalen uppfattar och definierar patientens förmåga att fatta beslut och familjens 

inflytande. Patientens beslut kan hindras om personalen är omedveten om sin egen hållning 

till detta (Dill, 1995). Whitton (2000) är kritisk mot att det ideologiska löfte om valfrihet i 
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vården för äldre, som uttrycks i amerikansk sjukvårdslagstiftning och policydokument, i 

verkligheten är starkt begränsad till förmån för ekonomiskt motiverade vårdalternativ 

(Whitton, 2000). Författaren beskriver det som att kontinuitet i vården för äldre är en illusion 

och att begränsningar i vårdsystemet gör att patienten blir än mer sårbar i situationer när det 

skall avgöras vilken eftervård som skall väljas, patienten drabbas av en så kallad 

systeminducerad sårbarhet. Också Hau (2004) belyser den värdekonflikt som ligger i 

dilemmat mellan det vårdande och ekonomiska kravet. På grund av resursbegränsningar, som 

präglas av att patientbegreppet huvudsakligen definieras utifrån ett biomedicinskt och 

ledningsadministrativt perspektiv, har sjuksköterskor blivit alltmer upptagna av att frigöra 

sängplatser på vårdavdelningarna. Att ”tömma sängar” har enligt Hau blivit en symbol för 

sjuksköterskearbete. ”Tömma sängar” är också enligt författaren en del av 

makt/kunskapsdiskursen och ett instrument för att få sjuksköterskor att ställa upp för 

finansiellt baserade prioriteringar (Hau, 2004). Opie (1998), som i en nya zeeländsk fältstudie 

studerat hur tvärdisciplinära vårdplaneringsteam arbetar ur ett empowerment-perspektiv, fann 

att vårdpersonalen i vårdplaneringssamtalet har en tydlig maktposition på grund av sitt 

språkbruk och att det därför finns ett stort behov av reflektion över det egna kommunikativa 

handlandet (Opie, 1998). 

 

En annan svårighet av etisk karaktär är på vilket sätt balansen mellan humanitet och byråkrati 

kan upprätthållas på ett rimligt sätt i vårdplaneringssituationen (Cotter, Meyer, & Roberts, 

1998). Frågan handlar i grunden om vilka resurser som kan avsättas för att tillgodose den 

enskildes unika behov, i förhållande till byråkratins krav på effektiv och rättvis 

resursfördelning, och på vilket sätt detta dilemma påverkar både patienter och personal. I en 

kombinerad litteraturgenomgång och ett aktionsforskningsprojekt fann författarna att äldre 

patienters är sårbara och utsatta på grund av den situation de befinner sig i. De upplever ofta 

att de inte har några val vid utskrivningen när frågan om eftervård, eventuellt i ett permanent 

särskilt boende, blir aktuell. Beslutssituationen är känslomässigt laddad eftersom patienterna 

ofta är rädda. De förhåller sig dock stoiskt till beslutsfattandet enligt författarna. I studien 

förekommer beskrivningar av att patienter upplevde personalen som trevlig vid 

vårdplaneringen, men att ingen lyssnade och att bedömningssituationen upplevdes som 

fragmenterad och förvirrande. Vårdpersonalen bekräftade de svagheter som lyftes av 

patienterna i studien. Organisatoriska skäl till detta angavs, till exempel att alltför många 

personer var inblandade. Författarna fann också goda exempel, som att patienter i vissa fall 

tilläts ta risker för att få komma hem trots att det fanns praktiska svårigheter förknippade med 
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vården i hemmet (Cotter et al., 1998). Även Reed och Morgan (1999) beskriver i en kvalitativ 

studie patienternas förhållningssätt som stoiskt när vårdplaneringen resulterat i att de skulle 

flytta till vårdhem. Patienterna upplevde att de hade få tillfällen att tala med sjuksköterskan 

om detta, samtidigt som sjuksköterskorna var osäkra på vem som borde initiera ett sådant 

samtal (Reed & Morgan, 1999). 

 

Svenska utvärderingar av samordnade vårdplaneringar  

Flera utvärderingar av de samordnade vårdplaneringarnas betydelse och effektivitet har gjorts, 

bland annat som en del av uppföljningar av Ädelreformen (Socialstyrelsen, 1996:2). Studierna 

visar på både positiva men också negativa erfarenheter av vårdplaneringsverksamheten. 

Generellt kan sägas studierna saknar ett patientperspektiv. I en doktorsavhandling från 1994, 

som alltså bygger på studier gjorda före lagen om informationsöverföring och samordnad 

vårdplanering, beskrivs skillnaden mellan den traditionella, medicinskt inriktade 

vårdplaneringen och vårdplanering ur ett geriatriskt perspektiv, det vill säga en planering som 

innefattar såväl medicinska, funktionella som psykosociala aspekter. Den modifierade 

geriatriskt inriktade vårdplaneringen möjliggjorde en tidigare hemgång med en större trygghet 

för patienterna utan att kostnaderna blev speciellt höga (Styrborn et al., 1994). Väl 

genomförda multidisciplinära vårdplaneringar visade sig alltså enligt denna studie underlätta 

för patienten att skrivas ut till hemmet på ett tryggt och säkert sätt.  

 

I en utvärdering av äldreomsorgen i allmänhet inom Jönköpings län (Malmberg, Gustafsson, 

& Ernsth, 1997), där datamaterialet bestod av intervjuer med olika personalgrupper inom 

verksamheten, framkommer att deltagarnas gemensamma kompetens inte används fullt ut vid 

vårdplaneringsmötena. Trots befintliga rutiner för vilka som skulle delta i vårdplaneringarna, 

liksom när och hur de skulle genomföras, förekom stora variationer mellan olika arbetsplatser. 

Skillnaderna verkade enligt studien vara kopplade till enskilda personer i organisationen. De 

flesta ansåg att tillräckligt många personer deltog i mötena, men de kommunala 

sjuksköterskorna önskade att de fick delta i större utsträckning. Även Gurner och Wånell 

(1998) fann att vårdplaneringarna i Stockholms län oftast sköttes av biståndsbedömare och att 

distriktssköterskor inte deltog lika ofta. Malmberg, Gustafsson och Ernsth (1997) fann vidare 

att de positiva omdömen om vårdplaneringar som kom till uttryck i studien, framför allt 

handlar om att det faktiskt finns en rutin kring vårdplaneringarna och att kontakten mellan 

vårdgivarna på så sätt främjas. Men i rapporten framkommer också exempel på bristande 

samarbete och upplevelser av att inte ha blivit involverad. Dessa gällde ofta 
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rehabiliteringspersonalen. Man fann vidare att patienten oftast är med vid 

vårdplaneringstillfället, men att det förekommer mer sällan när patienten kommer från ett 

särskilt boende. Anhöriga är också ofta med men mindre ofta när patienten kommer från ett 

särskilt boende.  

 

Studier visar också på problemen med att, utifrån ett tvärdisciplinärt perspektiv, komma fram 

till en gemensam syn på den medicinskt färdigbehandlade patientens situation och behov. 

Wikström (2001) fann exempelvis i en studie som gjordes i samband med ett 

implementeringsarbete av förändrade riktlinjer för vårdplanering, att det bland olika 

yrkesföreträdare förekommer olika uppfattningar redan om innebörden i begreppet 

”vårdplanering”. Vissa anser att begreppet står för en planering av ett helt vårdförlopp som 

innefattar hela tiden på sjukhuset liksom vårdtiden efter. Andra anser att det endast är kopplat 

till den övergångssituation då patienten byter vårdgivare, men även då förekommer olika 

uppfattningar om när vårdplaneringen i realiteten startar (Wikström, 2001). Ernst och 

Malmberg (1999) fann att det förkommer kommunikationsproblem på grund av olika 

språkbruk och förväntningar samt värderingskonflikter mellan vårdgivarna. Detta skapar 

tveksamheter över om patienten är medicinskt färdigbehandlad eller inte och när kommunens 

skyldighet att uppfylla sitt betalningsansvar skall träda i kraft. 

 

Ernsth och Malmberg har vidare visat att brister i vårdplaneringen kan förklaras av dåligt 

underbyggda beslut beroende på missuppfattningar och/eller underskattningar av patientens 

behov, att självständiga bedömningar inte alltid ligger till grund för besluten utan att de 

bygger på andrahandsinformation eller att vårdplaneringen sker för tidigt eller för sent i 

förhållande till den mottagande vårdgivarens behov (Ernsth & Malmberg, 1999). Svårigheten 

att förhindra de beskrivna problemen relateras i vissa fall till tidsbrist. I en studie från 

Jönköping framkommer att vårdplaneringarna ofta bestäms hastigt och att patienterna bedöms 

som medicinskt färdigbehandlade för tidigt (Malmberg et al., 1997). Liknande kritik framförs 

i en utvärdering från Stockholms län, där det framkommer att planeringstillfällena är korta, 

dåligt förberedda och att miljön ibland är bristfällig (Gurner & Wånell, 1998). I Malmberg, 

Gustafsson och Ernsths studie (1997) framkommer också en kritik från sjukhuspersonalen 

som rör innehållet i vårdplaneringarna. Kritikerna menar att vårdplaneringarna i många fall 

handlar mer om var patientens skall placeras än om vårdens innehåll.  
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Även om en person deltar i en samordnad vårdplanering innebär det inte automatiskt att 

personen upplever sig vara delaktig i mötet. I Styrborns avhandling (1994) beskrivs 

svårigheten att skilja mellan vad som är patientens val från det som är ett resultat av 

personalens påverkan som ett etiskt problem. I en rapport från Södra Stockholms 

sjukvårdsområde, som rörde en behovsanalys av äldre multisjukas behov av vård och omsorg, 

där även patienterna själva och deras anhöriga tillfrågades om hur de upplevde vården, 

framkommer att vårdplaneringar på sjukhus ofta sker över huvudet på patienter och anhöriga 

(Ivergård, 2001). Även Wikström (2001) påpekar att patientens samtycke och medverkan inte 

alltid uppfylls trots samordnad vårdplanering, men hon understryker samtidigt att de 

kommunala representanterna inte heller har någon större valmöjlighet i vårdplaneringsarbetet, 

på grund av att resurserna är begränsade. En studie från Halland ger heller inga belägg för att 

den samordnade vårdplaneringen som samarbetsform har ökat patientens delaktighet i 

nämnvärd utsträckning. Resultatet visar att patienten inte är i fokus vid vårdplaneringen utan 

att den sker runt patienten. Delaktigheten består huvudsakligen i att patienten framför 

önskemål, men hon/han uppfattar inte egentligen vårdplaneringen som att den är till för 

honom/henne eller som att det finns någon möjlighet att påverka något (Littorin, 2001).  

 

Den kritik som framkommit ovan kan i stort sett sägas sammanfattas av Äldreuppdragets 

rapport 2000:9, där vårdpersonalens uppfattningar om vad som kännetecknar en god 

vårdplanering och vilka förutsättningar som krävs för att åstadkomma en sådan redovisas. 

Personalen har i utvärderingen också uttalat sig för patienters och närståendes räkning. 

Rapporten kommer fram till att utvecklingspotentialen vad det gäller vårdplaneringar är stor 

men man pekar på fyra svaga punkter: 

• Otydliga former för kommunikations- och informationsöverföring 

• Bristande kunskap om patienten bland den personal som medverkar i vårdplaneringen. 

De som deltar bör också tillföra olika kompetens, rehabiliteringspersonalens 

kompetens är viktig. 

• Bristande tydlighet i planeringsansvaret, exempelvis bör en patientansvarig läkare, 

sjuksköterska och biståndshandläggare finnas från båda vårdgivarna. 

• Bristande förutsättningar för förberedelser för de personer som skall delta i 

vårdplaneringen. Tidsaspekten är viktig i det sammanhanget. 

Dessutom är, enligt Littorin (2001) kopplingen till betalningsansvaret så stark att det vid 

vårdplaneringsmötet huvudsakligen blir ekonomin som fokuseras. Frågor som rör vårdens 
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innehåll och genomförande berörs däremot endast i lägre grad. Författaren menar också att det 

är anmärkningsvärt att läkaren, som är direkt ansvarig för bedömningen ”medicinskt 

färdigbehandlad” (nu utskrivningsklar) och som efter 1 juli 2003 också har skyldighet att fatta 

beslut om att vårdplaneringar skall genomföras, ytterst sällan själv deltar i vårdplaneringen 

(Littorin, 2001).  

 

Trots att formerna för vårdplaneringsverksamheten kan skilja sig åt mellan olika länder, 

liksom de strukturella och ekonomiska förutsättningar som gäller för vårdverksamheterna, 

visar en jämförelse mellan resultaten, av internationella forskningsstudier om vårdplanering 

och nationella utvärderingar som gjorts av samordnade vårdplaneringar, på stora likheter när 

det gäller vad som gynnar respektive hindrar en kvalitativt god vårdplanering. Resultaten 

tyder i båda fallen på att vårdplaneringsprocessen inför utskrivning av patienter till hemmet 

och/eller till öppna vårdformer är ett svårhanterligt problem. Man kan se utskrivningsperioden 

som ett kritiskt skede som innebär att patienter och närstående endera rustas för och upplever 

sig förberedda inför utskrivning och hemgång, eller som att vårdprocessen i värsta fall ”spårar 

ur” med negativa konsekvenser både för patienter och närstående som personer, men också ur 

ett ekonomiskt effektivitetsperspektiv. Sammantaget kan sägas att de studier som redovisats 

ovan pekar på att vårdplaneringsarbetet är en avancerad vårduppgift som kräver både särskild 

kompetens och anpassade organisationsformer. Faktorer som påverkar vårdplaneringens 

kvalitet är framför allt vårdens organisation, ekonomiska faktorer, arbetsledning, teamarbetets 

karaktär, tidsfaktorn samt, inte minst, den kommunikativa förmågan bland deltagarna.  

 

Vårdplaneringsmötet - ett exempel på en kommunikativ verksamhet 

Inom yrkesverksamheter som sysslar med exempelvis omvårdnad, socialt arbete och omsorg 

är kommunikation och språk av grundläggande betydelse. Man kan säga att 

yrket/professionen till stor del består av professionella samtal med olika personer: man för 

professionella samtal med patienter/klienter, kollegor och andra medarbetare. Vårdplanering 

är ett exempel på en verksamhet som sker i form av kommunikation mellan människor, det 

vill säga en kommunikativ verksamhet (Sarangi & Roberts, 1999).  

 

Den lexikala betydelsen av begreppet kommunikation kan, utifrån det latinska ordet 

communicare, förstås som ”ha gemensam med, delaktiggöra någon annan i och ha umgängen 

med”. Begreppet har traditionellt definierats som ”överförande av meddelanden” (Lübcke, 

1988, sid 298). Kommunikationsbegreppet har dock på senare tid vidareutvecklats och fått en 
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vidare betydelse där också kontextens betydelse innefattas. Ett begrepp som ofta förekommer 

i anslutning till texter om kommunikation är begreppet diskurs. Det härstammar från det 

latinska ordet discursus som betyder löpa fram och tillbaka. Enligt Filosofilexikonet (Lübcke, 

1988) är betydelsen synonym med ”tal”, ”samtal”, ”dryftande”. En diskursiv framställning 

innebär en kedja av yttranden i ett visst sammanhang som ofta ställer krav på yttrandenas 

utformning och presentation, till exempel en vetenskaplig, poetisk eller religiös framställning. 

Inom samtalsanalytisk forskning används diskursbegreppet i vissa fall enbart i betydelsen 

”samtal” (Norrby, 1996). Enligt Säljö är begreppets betydelse närmast att översätta med 

”språklighet” (Säljö, 2000, sid 35). Diskursbegreppet kan även ha en mer inriktad innebörd i 

meningen "ett bestämt sätt att tala om och förstå världen" (Winther Jørgensen & Phillips, 

1999 sidan 7). Olika vetenskapliga traditioner använder begreppet ”diskurs” utifrån såväl 

skilda ontologiska grundantagande som metodologiska angreppssätt i forskningsarbetet, vilket 

gör att det som teoretiskt begrepp kan uppfattas som otydligt (Winther Jørgensen & Phillips, 

1999). I detta arbete används begreppet diskurs i en mer allmän betydelse i bemärkelsen 

”samtal” eller ”språklighet” utan att involvera specifika ontologiska eller ideologiska 

antaganden.  

 

I takt med att världen och därigenom även arbetet genomgår förändringsprocesser i olika 

avseenden, förändras också villkoren och formerna för samtal som förs inom yrkesmässig 

verksamhet. Sarangi och Roberts (1999) beskriver hur den moderna institutionen i dag är 

organiserad utifrån en decentraliseringstanke som innebär att alla arbetstagare, även på lägre 

nivåer i byråkratin, har ett ansvar för att verksamhetens målsättning genomförs på ett önskvärt 

sätt. Förutsättningen för detta är att man har åstadkommit en gemensam kultur på 

institutionen, där alla delar en grundläggande idé om verksamheten. Decentraliseringen 

skapar andra interprofessionella spänningar än tidigare och, inte minst, behov av fler möten. 

Vårdplaneringsmöten kan betecknas som institutionella samtal som på flera sätt skiljer sig 

från vardagssamtal. Vardagssamtalet kännetecknas enligt Kvale (1996) av att deltagarna har 

en gemensam, kontextuell förståelse, ett ömsesidigt syfte med samtalet och att det råder en 

jämlikhet i samtalssituationen. Det kan röra sig om allt från småprat om praktiska 

vardagsfrågor till djupt personliga förtroendeutbyten. Vardagssamtalets innehåll och struktur 

är i viss utsträckning oreflekterat av deltagarna. Det institutionella samtalet kännetecknas, 

enligt Linell (1990), av att det utspelar sig mellan professionella (socialt godkända experter 

med auktorisation att utföra vissa uppgifter) och lekmän. Samtalet syftar till att lösa vissa 

problem eller uppgifter som är en del av institutionens åligganden och det följer vissa rutiner. 
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Deltagarna har bestämda roller med olika rättigheter och skyldigheter. Agar (1985) menar att 

institutionella samtal syftar till att diagnostisera klienten, det vill säga att människor beskrivs 

med hjälp av begrepp som utvecklats inom institutionen och som gör att klienten stämmer 

överens med den institutionella ramen. Det andra syftet är att, utifrån den diagnos som valts, 

ge klienten direktiv för vad han/hon bör göra eller att anmoda organisationens representanter 

att göra vissa saker för klienten. Det tredje syftet är att, utifrån de institutionella ramarna, 

rapportera vad som hänt genom att skriftligt eller muntligt sammanfatta samtalet, med eller 

utan klientens medverkan.  

 

Institutionella samtal har länge varit föremål för samtalsanalytiska forskningsstudier. Syftet 

med många av dessa analyser är att upptäcka hur sociala strukturer och processer uppstår, 

befästs och återskapas i människors samtal med varandra. En majoritet av de institutionella 

studierna har genomförts inom rättsväsende, utbildnings- och sjukvårdsinstitutioner. Några 

svenska exempel är Cedersunds (1992) avhandling om människors möte med socialtjänsten i 

samband med att de söker ekonomiskt bistånd. I studien beskrivs hur privata problem 

översätts till institutionell terminologi (Cedersund, 1992). Lindgren har beskrivit det 

kommunikativa mönster som förekommer i utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare, 

med avseende på hur deltagarna tar initiativ respektive responderar på motpartens yttranden 

(Lindgren, 2001) och Mäkitalo har beskrivit vad som händer i mötet mellan arbetssökande 

och arbetsförmedlingen med utgångspunkt från hur människor och deras problem 

kategoriseras i institutionella termer (Mäkitalo, 2002). 

 

Kommunikationsstudier i vårdsammanhang har i många fall fokuserat på patient-

läkarkonsultationen. I en klassisk studie av Mishler synliggörs hur ”medicinens röst” 

dominerar över ”livsvärldsrösten” i det samtal som förs i en läkarkonsultation (Mishler, 

1984). En svensk studie av patient-läkarmötet är Sätterlund Larssons avhandling som belyser 

hur deltagarnas delaktighet kommer till uttryck i samtalet (Sätterlund Larsson, 1989). 

Däremot har den övriga vårdpersonalens kommunikation med patienter och/eller närstående 

uppmärksammats i färre studier (Drew & Heritage, 1992; Sarangi & Roberts, 1999), även om 

några sådana svenska exempel finns. Bredmar (1999) studerade till exempel kommunikativ 

varsamhet vid barnmorskors samtal med gravida kvinnor. Hon fann att detta innebar att 

informera om graviditeten utan att förorsaka oro, att använda samtalet och medicinsk 

teknologi för att skapa och återskapa det normala i graviditeten, att hantera risker utan att 

direkt tala om dem och att behandla känsliga ämnen med diskretion (Bredmar, 1999). Ett 
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näraliggande forskningsprojekt är en doktorsavhandling om föräldrars möte med barnmorskor 

på barnmorskemottagning. Dessa möten videoinspelades och analyserades med avseende på 

samtalsinnehåll och dess innebörd (Olsson, 2000). Olsson fann att barnmorskorna ledde 

samtalen genom att ta och behålla initiativet och genom sitt sätt att förhålla sig till föräldrarna 

under samtalets gång.  Baggens (2002) beskriver barns och föräldrars möte med 

sjuksköterskan i barnhälsovården och fann där att sjuksköterskan oftast är den som tar upp 

samtalsämnen även om föräldrar och barn initierar visa frågor. Rådgivningen är oftast 

standardiserad och sjuksköterskan uppmuntrar sällan föräldrarna att finna egna lösningar på 

sina problem (Baggens, 2002). Videoinspelningarna visade också att barnen var mycket 

aktiva i den interaktion som förekommer i mötet. Bergstrand (2000) har beskrivit vilka 

kommunikativa strategier som förekommer i samspelet mellan distriktssköterskor och 

patienter vid hälsorådgivande samtal. Studien visar att distriktssköterskor stödjer patienters 

initiativ, ger information, presenterar argument och övertalar patienten. Patienterna 

presenterar information och argument och använder sig av subtila strategier för att acceptera 

eller avvisa de hälsoråd som ges (Bergstrand, 2000). Den tidigare nämnda avhandlingen inom 

social arbete inom äldreområdet har belyst behovsbedömning ur ett 

kommunikationsperspektiv (Hellström Muhli, 2003). I studien beskrivs samtalets strukturella 

uppbyggnad i form av olika faser med olika funktion i relation till behovsbedömningen. I 

studien framkommer vidare att den institutionella ordningen och yrkesutövandet skapar 

dilemman i mötet med klienten och hur personalen strävar efter att överbrygga dessa 

dilemman. 

 

Ett samtal som förs i ett institutionellt sammanhang innehåller vanligtvis en kombination av 

både professionella och institutionella diskurser samt, särskilt om lekmän som patienter eller 

närstående deltar, en diskursiv form som är formad av personens livsvärld. Mishler (1984) 

benämner denna typ av diskurs ”the voice of the life-world”. I praktiken kan det vara svårt att 

uppfatta vad som skiljer de professionella och institutionella diskurserna åt. Sarangi och 

Roberts (1999) poängterar dock betydelsen av att kunna identifiera dessa skillnader, hur de 

hänger samman och hur de påverkar varandra för att förstå hur en institution fungerar.  

 

Betydelsen av begreppet ”profession” kan härledas till ”kallelse”, vilket innebär att en viss 

kunskap som man bekänner sig till används i yrkesutövandet. Den professionella är utifrån 

denna kunskapsgrund fri att handla självständigt. I en professionell diskurs förekommer 

exempelvis vetenskapliga termer och begrepp som är relevanta för professionen (Sarangi & 
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Roberts, 1999). I sjuksköterskeprofessionen är vårdvetenskap det vetenskapliga perspektiv 

som i huvudsak dominerar sjuksköterskans yrkesroll, även om sjuksköterskeyrket också 

tillämpar annan vetenskaplig kunskap som biomedicin och pedagogik. Begreppet ”institution” 

innebär att saker är ordnade på ett visst sätt och att institutionen innefattar vissa regler och 

effektiva system (Douglas, 1987). Inom det institutionella systemet arbetar olika 

professionella yrkesutövare. De personer som representerar institutionen, är bärare och 

förmedlare av institutionens värden och normer. Som institutionell representant har man 

därför inte den individuella handlingsfrihet som det professionella förhållningssättet 

kännetecknas av. Institutionen styrs av vissa procedurer och rutiner som den institutionella 

representanten följer. En institutionell diskurs kännetecknas av vissa attribut som hör samman 

med dess verksamhet. Dessa attribut innebär till exempel att argumentera för en rationell och 

objektiv handläggning av ärenden och att stödja sig på lagar och regler (Sarangi & Roberts, 

1999). 

 

Hydén (2001) beskriver hur institutionella representanter företräder det moderna samhällets 

sociala normer, det vill säga att vara effektiv, rättvis och opartisk. Som institutionell 

representant förväntas man bortse från personliga aspekter som exempelvis rör patientens 

etnicitet och kön. Institutionella representanter förväntas också enbart framhålla aspekter av 

dem själva som hör ihop med den institutionella kontexten och bortse från aspekter som 

specificerar henne som individ. Syftet är att separera den privata personen och den 

institutionella representanten. De normer och regler som gäller inom institutionen genomsyrar 

varje möte och begränsar på det viset både relationer och identiteter. Både klienten och den 

institutionella representanten medverkar i att ”do bureaucracy”. Klienten väljer att bara visa 

upp de sociala aspekter som kan tänkas vara relevanta i sammanhanget, vilket utesluter 

livsvärldsperspektivet, samtidigt som den institutionella representanten bara visar intresse för 

de institutionellt intressanta aspekterna av klienten. Detta sker genom att personerna 

definierar sig själva och varandra på tre olika sätt i samtalet vilket kommer till uttryck i hur 

man: benämner varandra (”Jag”/”du” eller ”vi”/”dom”, titlar, ”mamma”); klassificerar 

varandra (som en bidragsbehövande, vårdberoende, patient, utskrivningsklar, vårdare, 

bidragsgivare, myndighetsrepresentant) samt ikoniserar varandra (kopplar ihop personer med 

symboler och attribut som id-kort, klädsel etc). Identitetsproduktionen är alltså en del av 

byråkratiproduktionen, vilket skapar vissa problem för deltagarna. För den institutionella 

representanten uppstår frågan om vilken yrkesroll skall man välja att anta: den opartiska (i 
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institutionell bemärkelse) eller den som bygger på en relation till klienten? För klienten 

uppstår problem med att veta hur hon skall kunna tolka det som sker. 

Ett vårdande perspektiv 

Hur kan då vårdaren, som institutionell representant, förhålla sig till de institutionella normer 

och värderingar som råder samtidigt som hon som professionell vårdare bibehåller ett 

vårdande perspektiv?  

 

Synen på människan, hälsan och vårdandet 

Eriksson och medarbetare poängterar betydelsen av att det praktiska omvårdnadsarbetet 

genomsyras av och ständigt ställs i relation till det ethos, vårdandets sikte, som utgör dess 

värdemässiga grund och yttersta syfte (Eriksson, 1987; Eriksson & Lindström, 2000; 

Eriksson, 1999; Norberg et al., 1992; Watson, 1985). Enligt en humanistiskt definierad 

vårdvetenskap ses människan, alltså patienten, som en helhet av kropp, själ, ande och som 

unik, fri och ansvarstagande. I vårdandet bör utgångspunkten vara respekten för den unika 

individen och en strävan att åstadkomma en vårdrelation som syftar till att stödja människan i 

hennes hälsoprocesser, lindra lidande och att bekräfta hennes värdighet. Vårdrelationen 

baseras på ett äkta möte där vårdarens intresse för och förståelse av hur den andra upplever 

sig själv, hälsan och omvärlden är det centrala (Eriksson, 1987; Eriksson & Lindström, 2000; 

Norberg et al., 1992; Watson, 1985).  

 

Vårdvetenskapen har också kommit att inspirerats av fenomenologi som filosofi och metod 

(Dahlberg & Drew, 1997; Lawler, 1997; Madjar, 1997; Toombs, 1993). Fenomenologin 

innefattar ett livsvärldsperspektiv och en erfarenhetsontologi som innebär att människan söker 

finna mening i de fenomen hon erfar utifrån sin position i livsvärlden. Utifrån denna position 

lever människan oreflekterat och världen tas för given som den är, ”den naturliga 

inställningen” råder. De strukturer i hennes medvetande som riktar varseblivningen mot 

fenomen i omvärlden och som vägleder henne i hennes sätt att förstå denna, vidareutvecklas 

genom hela livet genom ständig bearbetning av olika upplevelser (Toombs, 1993). Mänsklig 

erfarenhet är en ström där dåtid, nutid och framtid ständigt sammanblandas och påverkar 

människans upplevelse av världen. Hon erfar fenomen i världen i ett sammanhang som är 

socialt, historiskt, ekonomiskt med mera och de objekt vi erfar uppfattas inom ramen för det 

som är bekant för oss. Livsvärlden är personlig och unik. Däremot delar vi människor världen 

med andra som liknar oss (Toombs, 1993).  
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Människan kan enligt ett fenomenologiskt perspektiv bara förstås utifrån den omedelbara 

verklighet hon lever i och oreflekterat tar för given (Bengtsson, 1998; Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud, & Fagerberg, 2003). Vårdarens främsta intresse bör därför vara att försöka 

förstå hur patienten erfar världen, vilket bland annat innefattar hälsan, lidandet, vårdrelationen 

och omgivningen, med mera, ur just sitt unika perspektiv (Eriksson & Lindström, 2000). Ur 

ett fenomenologiskt perspektiv ses kroppen som en förutsättning för vår tillgång till världen. 

Människan är ett förkroppsligat varande och är enligt Merleau-Ponty samtidigt både subjekt 

och objekt (Merleau-Ponty, 2002). All medvetenhet är förkroppsligad och kroppen är en 

förutsättning för att förstå den mänskliga erfarenheten (Dahlberg et al., 2003; Toombs, 1993). 

Upplevelsen av den egna kroppen skiljer sig på ett unikt sätt från upplevelser av andra objekt 

eftersom man aldrig kan lämna sin kropp. Vanligtvis tar människan kroppen för given, tänker 

inte på den, märker den inte. Istället fokuserar man utåt, på omvärlden, på det pågående 

(Lawler, 1997). 

 

Att förstå den unika individen och att åstadkomma en god vårdrelation 

Möjligheten att förstå hur en annan människa erfar världen är begränsad till en tolkad, 

indirekt kunskap som är kroppsligt och verbalt kommunicerad. Bara så kan man få tillgång till 

andra människors tankar och upplevelser. I den gemensamma världen, som alla människor 

delar, råder ett ”common sense” tänkande, en sorts sunt förnuft eller självklarhet som 

omfattas av alla (eller de flesta) och som syftar till att överbrygga individuella skillnader i 

livsvärldsperspektiven (Toombs, 1993). Schütz (2002) förklarar detta utifrån att människor i 

mötet med varandra utgår från två antaganden. Den första är antagandet att de olika 

perspektiven är ömsesidigt utbytbara, det vill säga, att om Den Andre intog Egos position 

skulle han eller hon se samma sak. Det andra antagandet är att endast aktualisera sådant som 

är relevant i den aktuella situationen, det vill säga att man bortser exempelvis från individens 

biografi om den saknar relevans för det pågående samtalet. Genom att alltså dela vissa 

praktiska antaganden om varandra och genom att bortse från annat kan vi alltså förstå 

varandra i den givna situationen enligt Schutz.  

 

I realiteten förekommer det avgörande skillnader när det gäller hur vi uppfattar och förstår 

verkligheten, till exempel när det gäller hur professionella vårdare och patienter uppfattar och 

erfar sjukdom. Detta kan förklaras av de specifika kommunikationsformer som utvecklats 

inom den biomedicinska vetenskapen. Språkbruket är där inriktat på objektivitet, precision, 
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beskrivning och information. Kroppen betraktas som anonym, opersonlig och är reducerad till 

sviktande kroppsdelar. Det är inte människan som är i fokus och föremål för studierna utan 

sjukdomen, behandlingsmetoden eller liknande. Människorna studeras inom detta paradigm 

som fall, vilket utesluter beskrivningar av människan som person. Istället osynliggörs och 

tystas de kunskaper som skulle ha kunnat vara möjliga att få om patientens personliga 

upplevelser. När det biomedicinska språkbruket tillämpas i klinisk verksamhet hindras därför 

de professionella vårdarnas förståelse för patientens upplevelse av sin unika situation 

(Toombs, 1993; Lawler, 1997).  

 

Begreppen ”illness” (illabefinnande) och ”disease” (sjukdom) är exempel på en språklig 

skillnad på ett livsvärldsperspektiv och ett biomedicinskt perspektiv på hälsa. När människan 

drabbas av sjukdom strävar hon efter att se en mening i detta och vill förstå vad som händer 

henne. När en person är sjuk upplever hon främmande kroppssensationer och en förändrad 

funktionsförmåga i det dagliga livet. Ett störande illabefinnande har uppstått och fenomenet 

måste ges en mening. Denna process startar genom reflektion. Personen objektifierar sin 

kropp och försöker lokalisera sina besvär, var och hur besvären uttrycker sig. Nästa nivå 

innebär att illabefinnandet uppfattas som sjukdom, upplevelsen objektifieras ytterligare 

genom att personen börjar reflektera över orsaken till illabefinnandet. Diagnoser kan 

användas för att beskriva upplevelsen. På den mest abstrakta nivån, ”the disease-state”, 

begreppsläggs illabefinnande med hjälp av medicinska termer och sjukdomen beskrivs helt 

och hållet som biologiska processer. På denna nivå har livsvärldsperspektivet helt och hållet 

lämnats (Toombs, 1993). 

 

Det som händer när människor blir sjuka är att den vardag som tidigare tagits för given 

plötsligt ifrågasätts. Självets integritet hotas och upplevelse av förlust av helhet kan upplevas, 

vilket har en djupgående existentiell betydelse. Vid sjukdom visar sig människans sårbarhet 

och hon förlorar kontrollen över det hon tidigare trodde sig kunna kontrollera. Världen blir 

oförutsägbar och förförståelsen är inte längre tillräcklig för att tolka den existentiella kris som 

hon drabbats av (Toombs, 1993). Frank beskriver det som att personens livsberättelse har 

drabbats av ett plötsligt avbrott och att slutet på berättelsen är inte längre möjlig att föreställa 

sig (Frank, 1997). Men att vara patient innebär inte bara om att försöka förstå förändringar i 

kroppen. Det kan också röra sig om att försöka förstå vad som händer i en främmande miljö 

som livet på en sjukhusavdelning. Det har exempelvis Friberg beskrivit ur ett 
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livsvärldsperspektiv när hon som patient försökte lista ut betydelsen av tillsynes obegripliga 

rutiner och händelser (Friberg, 1999).  

Att vara patient innebär också att vara beroende av andra som kan hjälpa. Grunden för 

vårdrelationen, och hur det faktiska vårdandet sedan kommer till uttryck, ligger i vårdarens 

känsla av att bry sig om den andre. Eriksson uttrycker det i termer av att vårdandet 

framspringer ur vårdarens ansvar, inre hållning och vilja att göra gott för patienten (Eriksson, 

1999). Innebörden i att vara beroende och att vara den som tar emot vård har beskrivits i en 

doktorsavhandling av Strandberg (2002) som är baserad på intervjuer med patienter som 

vårdats på kirurgisk eller medicinsk vårdavdelning, deras anhöriga samt vårdpersonal. I 

resultatet beskrivs innebörden i fenomenet, utifrån patienternas perspektiv, som att föra en 

kamp mot känslan av värdelöshet, hotande ensamhet samt hot om att inte få vård. Det 

beskrivs vidare som en kamp för känsla av värdefullhet, känsla av makt, gemenskap, för att få 

vård och för att gå vidare i ett liv som smärtar. Utifrån vårdarnas perspektiv beskrivs 

fenomenet som ett ansvar att hålla en annans liv i sina händer, ett ansvar som måste omformas 

för att kunna hanteras, minska känslan av skuld, otillräcklighet och för att finna vårdandet 

meningsfullt (Strandberg, 2002).  

 

Vårdarens har genom sin möjlighet att hjälpa makt över en beroende människa. Hur vårdaren 

väljer att bruka sin makt är en djupt etisk fråga (Eriksson, 1999; Lögstrup, 1991). 

Maktbegreppet är tvåsidigt och beskrivs i vissa sammanhang som ett tecken på dominans, 

”makt över”. I andra sammanhang lyfts makt som potential och möjlighet fram, ”makt till” 

(Rafael, 1996). I relation till patienten har vårdaren möjlighet att välja vilken hållning han/hon 

vill inta, den som är uttryck för ett dominant och styrande maktbegrepp eller en hållning som 

uttrycker en vilja att upptäcka vilka möjligheter och resurser som finns hos patienten (Du 

Plat-Jones, 1996; Rafael, 1996). På konkret nivå kommer vårdrelationen till uttryck i och 

påverkas av det konkreta mötet ansikte mot ansikte, som till exempel ett vårdplaneringsmöte, 

och den kommunikation som sker där och då. För att kunna möta patienten så öppet som 

möjligt och med intresset inriktat på hennes personliga upplevelse, krävs att vårdaren i 

möjligaste mån håller sin förförståelse åt sidan. För att lyckas med det krävs en reflektion 

över vad det kan finnas inom mig som vårdare som jag inte vet att jag är påverkad av i mötet 

med patienten. I det sammanhanget är de institutionella arbetsformernas och rutinernas 

betydelse viktiga aspekter att problematisera. 
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Åldrandet feminisering och äldre kvinnors vårdbehov 

Den befolkningsgrupp som ökar mest i Sverige idag är äldre över 80 år är och äldre personer 

utgör också en majoritet av de patienter som är i behov av vård och/eller omsorg i hemmet 

(Sos-rapport, 1997:18). Multisjukdom av långvarig karaktär drabbar ofta gruppen och 

funktionsnedsättningar i form av försämrad rörelseförmåga, hörsel och syn är vanligt 

förekommande hälsoproblem. Vårdbehoven är komplexa och berör såväl medicinsk vård, 

behandling och rehabilitering, omvårdnad, samt social omsorg (Gurner & Thorslund, 1998). 

Inom gruppen äldre patienter/vårdtagare utgör kvinnorna en majoritet, ”åldrandets 

feminisering” är ett begrepp som förekommer i sammanhanget (Arber & Ginn, 1994). Av alla 

Sveriges kvinnor över 85 år, beräknas 69 procent ha en begränsad förmåga att klara av ADL 

funktioner (aktivitet i dagligt liv) och därför vara i behov av vård i någon form (Sos-rapport, 

1997:18). Kvinnors specifika vårdbehov har dock hittills studerats i otillräcklig grad. 

Bristande kunskap om biologiska och fysiologiska könsskillnader, liksom språkligt betingade 

missuppfattningar av kvinnors vårdbehov är exempel på faktorer som ligger till grund för 

osakliga bedömningar (Davies & Maryland, 1997; Gijsbers van Wijk, Van Vliet, & Kolk, 

1996). Exempelvis framkommer i en evidensbaserad litteraturöversikt av forskning kring 

kardiovaskulär sjukdom, att kvinnor är kraftigt underrepresenterade i det datamaterial som 

forskningen är baserad på (Johnson, Karvonen, Phelps, Nader, & Sanborn, 2003). Även 

offentlig statistik uppvisar historiskt sett stora brister vad det gäller att beskriva äldre kvinnors 

situation. I SOU 1996:133 efterfrågas därför mer forskning om kvinnors hälsa, ohälsa och 

vårdbehov. En av orsakerna till den bristande kunskapen om äldre kvinnors hälso- och 

livssituation är att kombinationen ålder – kön är ovanlig vid socialmedicinsk och medicinsk 

forskning (Gaunt, 1998). I en aktuell litteraturöversikt, som beskriver den problematik som 

handlat om läkares benägenhet att tolka kvinnors fysiska hälsoproblem som psykosomatiska 

åkommor, lyfts betydelsen av det kritiskt feministiska perspektivet fram för att komma 

tillrätta med detta (Munch, 2004). 

 

Det är känt att det förekommer könsskillnader bland äldre patienter både när det gäller 

hälsomönster och vilken vård som erbjuds. Kvinnor har generellt sett längre medellivslängd 

och totalt sett fler hälsoproblem än män. De har också fler icke-livshotande eller relativt 

livshotande sjukdomar jämfört med män (Gold, Malmberg, McClearn, Pedersen, & Berg, 

2002).  I andra studier bekräftas att äldre kvinnor, som kan betecknas som överlevare, ofta 

drabbas av kroniska (långvariga) sjukdomstillstånd, som exempelvis metaboliska sjukdomar, 

högt blodtryck och artrit (Hellström & Hallberg, 2001; Verbrugge, 1995) och det är också 
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känt att det bland äldre kvinnor ofta förekommer minst två diagnoser samtidigt (Verbrugge, 

1995). I en svensk studie beskrivs att äldre kvinnor oftare har problem med aptit, svullna ben, 

sömnproblem, nervositet och oro, ensamhet och depression än män har (Hellström & 

Hallberg, 2001).  

 

I en svensk populationsstudie, med fokus på informell/formell vård, som genomfördes på 

Kungsholmen i Stockholm (Larsson & Thorslund, 2002) fann man att åldrandets villkor 

skiljer sig åt för kvinnor och män beroende på att de praktiska förutsättningarna inte är 

lika: kvinnor bor ensamma i 75 procent av fallen när de dör, medan ensamboende endast 

förekommer i 30 procent av fallen bland män. Som ensamboende är sannolikheten att man 

kommer att behöva flytta till ett särskilt boende högre än om man är samboende, vilket 

alltså drabbar fler kvinnor än män (Larsson & Thorslund, 2002). Ensamboende behöver i 

sig inte upplevas som något negativt, det kan vara självvalt (Arber & Ginn, 1994) och det 

finns också studier som visar på att äldre kvinnor uppskattar ensamheten när den är i 

balans med deras behov av socialt umgänge (Letvak, 1997). Arber och Ginn (1994) har 

utvecklat en modell som belyser kopplingen mellan en persons resurser - materiella, 

kroppsliga samt tillgång på personlig vård och stöd - och hur dessa faktorer påverkar 

personens upplevelse av oberoende, känsla av autonomi och personlig sfär. Författarna 

menar att kvinnor i allmänhet är förfördelade i förhållande till alla tre resursformerna 

jämfört med män (Arber & Ginn, 1994).  

 

I den senaste Folkhälsorapporten beskrivs ett tydligt könsmönster, där kvinnor lever en längre 

period med sjukdom och funktionsnedsättningar i livets slut jämfört med män 

(Socialstyrelsen, 2005a). Kvinnor lever längre men mår sämre och har statistiskt sett en högre 

vårdkonsumtion jämfört med män (Sos-rapport, 1997:18). Detta kan förklaras av att 

kvinnornas sjukdomar förorsakar långvarig ohälsa, medan männens sjukdomar i många fall 

innebär en tidig död. Däremot utnyttjas inte vårdresurserna mer vid jämförbara 

sjukdomstillstånd (Murphy & Hepworth, 1996). Äldre kvinnors relativt höga vårdkonsumtion 

skulle kunna tyda på att de deltar i vårdplaneringsmöten oftare än män. I en rapport från 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet framkommer det också att med ökande 

ålder ökar antalet kvinnor som är föremål för vårdplanering (Kommunförbundet & 

Landstingsförbundet, 2005). I mitt avhandlingsarbete har jag tagit fasta på detta och urvalet 

av patienter utgörs därför av äldre kvinnor som har ett förväntat behov av vård och/eller 

omsorg i hemmet.  
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PROBLEMFORMULERING 

 

För att förstå innebörden i och skapa förutsättningar för att leva upp till det vårdande ideal, 

som innebär att som professionell vårdare åstadkomma en god vårdrelation, med respekt för 

den enskilda patientens upplevelse av hälsa och vårdande utifrån hennes unika livssituation, 

är det av avgörande betydelse att studera vårdandet i konkreta och levande vårdsituationer. 

Utifrån tanken att människor genom språket skapar mening åt fenomen de möter i 

verkligheten och att detta sker i en kommunikativ process i relation till andra människor, är 

det i ett forskningsperspektiv av värde att, bland annat, studera kommunikativa processer där 

patienter och vårdare är gemensamt involverade.  

 

Vårdplaneringsmötet är en sådan vårdsituation. Att som patient delta i ett institutionellt 

samtal, som ett vårdplaneringsmöte, kan upplevas som att befinna sig i en främmande och 

svårtolkad situation. Forskningen visar att på det sätt som vårdplaneringar i allmänhet och 

vårdplaneringsmötet i synnerhet genomförs inte kan betecknas som tillfredsställande. 

Resultaten i de studier som granskats i introduktionen tyder på att vårdplanering är en mycket 

komplex verksamhet. Ett problem med de forskningsstudier som granskats är de enskilda 

studierna endast belyst vissa aspekter av problematiken. Det är därför svårt att få en tydlig 

bild av vad som gör ett vårdplaneringsmöte värdefullt med tanke på delaktighet och de beslut 

som tas. Det är frapperande att så få studier fokuserat på patientens situation. Det är också 

intressant att notera att trots att kommunikationen beskrivs som en nyckelfråga i 

vårdplaneringsprocessen så har inte någon studie direkt analyserat kommunikationen under 

vårdplaneringssamtal. Att utveckla kunskap om vad som händer i samtalssituationen är därför 

viktigt för att personalen ska kunna ifrågasätta sin förförståelse, förstå sin roll som 

institutionell representant och medvetet hantera sitt vårdaransvar i mötet med patienten. 

 

Med tanke på den betydelse som våra myndigheter tillskriver samordnade vårdplaneringar när 

det gäller att möjliggöra smidiga övergångar mellan sluten och öppen vård, gör det också av 

det skälet relevant att närmare studera denna mötesform. Det är också viktigt att belysa hur 

officiellt fastställda vårdideologiska ställningstaganden, som att tillgodose behovet av 

trygghet, respektera patientens självbestämmande och integritet samt att planera och 

genomföra vården i samråd med patienten, konkretiseras i praktiska vårdsammanhang. En 

följdfråga är hur patienter, i detta fall äldre kvinnor, använder vårdplaneringsmötet för komma 

till tals och föra fram sina önskemål och synpunkter. 
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De forskningsfrågor som ligger till grund för detta avhandlingsarbete är följande: 

1. Vilken typ av vård konstrueras i det kommunikativa sammanhang som ett 

vårdplaneringsmöte utgör? Vilka värden och ideal kommer till uttryck, prioriteras och 

nedprioriteras i det sammanhanget? 

2. Hur konstrueras patienters, närståendes och professionella vårdares förhållningssätt, 

roller och relationer i samtalet? 

3. Hur upplever patienten det som händer i ett vårdplaneringsmöte? 
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SYFTE 

 

Det övergripande syftet för avhandlingen är att beskriva hur äldre kvinnors möten med en 

institutionaliserad vårdvärld tar sig uttryck vid samordnade vårdplaneringsmöten. 

 

Det första delsyftet är att beskriva kommunikationen mellan äldre kvinnliga patienter, 

närstående och professionella vårdare vid samordnade vårdplaneringsmöten med avseende på 

dess struktur, funktion och dynamik (Delstudie I, II och III). Det andra delsyftet är att, utifrån 

de deltagande kvinnornas berättelser, beskriva deras upplevelser av att delta i 

vårdplaneringsmötet (Delstudie I och IV).  

 

Artiklarnas specifika syften är följande: 

Artikel I Att beskriva och belysa fenomenet makt som det visar sig vid ett 

vårdplaneringsmöte 

 

Artikel II Att beskriva och belysa vårdplaneringsmötet som ett institutionellt samtal och 

på vilket sätt äldre kvinnor deltar i interaktionen och beslutsfattandet  

 

Artikel III Att beskriva hur patienter, närstående och vårdpersonal hanterar sina olika 

problem och förpliktelser i samtal under vårdplaneringsmöten samt hur de 

samtidigt förhåller sig till den institutionella ram som omgärdar mötet  

 

Artikel IV Att beskriva äldre kvinnors upplevelse av att delta i ett vårdplaneringsmöte inför 

utskrivning från sjukhus 
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METOD 

 

Den här avhandlingen har dubbla syften och därför har två kvalitativa ansatser använts. För 

att beskriva den typ av kvalitativ forskning som avhandlingen vilar på, är Kvales (1996) 

metafor tillämplig. Enligt honom kan forskning ses som att göra en resa som man återberättar 

när man kommer hem. På resan kan man använda karta, röra sig fritt i terrängen, eller så kan 

man använda en metod (från grekiska: ”en väg som leder till ett mål”). Under resan 

konverserar (från latin: ”vandra omkring med”) forskaren med människor man möter under 

det att kunskapen konstrueras (Kvale, 1996, sid 4).  

 

Under den forskningsprocess som pågått under detta avhandlingsarbete har jag ibland rört mig 

fritt i terrängen och tagit mig fram med hjälp av karta, medan jag ibland följt en mer utstakad 

väg. Reseberättelsen innehåller olika delar. Dels har vårdplaneringsmötet beskrivits ur ett 

upplevelseperspektiv, det vill säga ett livsvärldsperspektiv, dels har det som hände i 

kommunikationen mellan deltagarna vid vårdplaneringsmötet beskrivits ur ett relationellt 

perspektiv och sedan tolkats som sociala konstruktioner. För att underlätta förståelsen för de 

analysmetoder som valts i delstudierna, presenteras här kortfattat innehållet i de övergripande 

forskningperspektiv som avhandlingen baseras på. 

 

Ett livsvärldsperspektiv 

Livsvärldsperspektivet har i avhandlingsarbetet belysts i två studier (I och IV) där kvinnornas 

upplevelse av att delta i vårdplaneringsmötet har studerats. Upplevelsen av och den mening 

som människan tillskriver ett fenomen är unik för varje person och präglad av just hennes 

sociala och historiska position, hennes traditioner, kulturella sammanhang, livsåskådning i 

relation till sjukdom, lidande och beroende. Livsvärldsperspektivet är på så sätt personligt, ett 

inifrånperspektiv, även om vi på många sätt delar erfarenheter och upplevelser med andra 

människor. Att anta ett livsvärldsperspektiv som forskningsansats innebär att ta informantens 

egen berättelse om sin unika, levda erfarenhet av ett fenomen som utgångspunkt för att skapa 

kunskap om det fenomen man som forskare valt att studera. Datamaterialet i denna typ av 

studier utgörs därför av öppna intervjuer (Ashworth, 1996; Dahlberg & Drew, 1997; Kvigne, 

Gjengedal, & Kirkevold, 2002).  
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Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

I avhandlingsarbetet har en stor del av arbetet inriktats på att skapa kunskap om vad som 

händer i mötet mellan de personer som deltar i vårdplaneringssamtalet och vilka fenomen som 

uppstår i samband med detta (studie I, II och III). Denna del av avhandlingsarbetet innebar att 

från ett ”utifrån-perspektiv” observera och analysera händelseförloppet och har i hög grad 

varit inspirerat av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv.  

 

Jag har i detta arbete valt att använda mig av Gergen och Worthams (2001) beskrivning av 

social konstruktionism, enligt vilken kunskap och mening skapas genom människors 

relationer med varandra. Språket är av central betydelse och blir begripligt genom social 

användning. Förståelse ses som en oavslutad process och är ”flerstämmig” i meningen att 

människan bär med sig olika erfarenheter och förförståelser. Språket blir begripligt genom 

kontextualisering och är funktionellt. Språket är verkligheten och fungerar inte bara som ett 

sätt att beskriva en yttre verklighet. Kunskap ses ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

inte som värdeneutral utan innefattar också en politisk och etisk reflexivitet (Gergen & 

Wortham, 2001). Enligt detta perspektiv faller det sig därför naturligt att studera verkligheten 

genom att studera människors interaktion och kommunikation.  

 

För att ge en mer tydlig bild av den syn på språk och kommunikation som ligger bakom 

avhandlingsarbetet bidrar dialogismen med en relevant kommunikationsteoretisk referensram. 

En dialogisk ansats innefattar tre grundläggande aspekter: interaktionism, kontextualism och 

kommunikativ konstruktion (Linell, 2002 sid 2-3). Det interaktionistiska perspektivet innebär 

att kommunikation och kognition alltid innefattar interaktion med andra. Kommunikationens 

grundläggande konstituenter är inter-akter, alltså samhandlingar mellan människor, mer än 

tal-akter eller yttranden av autonoma talare (Linell, 2002). Kontextualism innebär att det råder 

ett ömsesidigt förhållande mellan en diskurs och det sammanhang den förekommer i, 

diskursen är situerad. Mening skapas i relation till sammanhanget samtidigt som 

sammanhanget påverkas av diskursen (Linell, 2002). Med hjälp av språk och kommunikation 

växer människors handlingar fram ur och bidrar till återskapandet av en viss social 

verksamhet. Det mänskliga handlande är på så sätt situerat i sociala kontexter (Säljö, 2000, 

sid 104). Kommunikativ konstruktion innebär att diskursens mening skapas genom språkliga 

och kommunikativa processer. Dialog sker i och genom ord. Kommunikation är, enligt ett 

dialogiskt perspektiv, inte samma sak som att överföra färdiggjorda tankar. Tanken 
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konstrueras istället kommunikativt utifrån ett sociohistoriskt ursprung och skapas i dialog 

med andra (Linell, 2002).  

 

Enligt de ovan nämnda perspektiv faller det sig naturligt att studera verkligheten genom att 

studera människors interaktion och kommunikation. 

 

Metodval 

Det finns flera olika forskningstraditioner som studerar människors interaktion i institutionella 

sammanhang. Vissa är mer inriktade på att studera den interaktionsordning som råder medan 

andra är mer inriktade på den institutionella ordningen. Analysmetoderna belyser därför i 

olika grad lingvistiska detaljer i kommunikationen och faktorer som rör det institutionella 

samtalets sociala sammanhang (Sarangi & Roberts, 1999; Silverman, 2001). I detta 

avhandlingsarbete har inte huvudintresset rört detaljer i samtalets lingvistiska utformning utan 

framför allt kommunikationens sociala aspekter. Valet att studera situerade samtal, det vill 

säga kommunikation som den sker i ett levande sammanhang, är gemensamt för de flesta 

samtalsanalytiska forskningsansatser. Grundläggande för analysen i avhandlingsarbetet har 

varit det induktiva förhållningssättet till data: datamaterialet har ”visat vägen” i 

analysprocessen (Drew & Heritage, 1992; Norrby, 1996; Sarangi & Roberts, 1999; 

Silverman, 2001).  

 

Skillnaden mellan de olika forskningstraditionerna i övrigt handlar framför allt om i vilken 

grad och i vilket skede de kontextuella förhållandena involveras i analys och tolkningsprocess 

(Silverman, 1999, 2001). Goodwin och Duranti (1992) beskriver kontextbegreppet som en 

ram eller ett handlingsfält, inom vilket en fokal händelse utspelar sig. Författarna lyfter fram 

fyra olika kontextuella dimensioner. Den första dimensionen handlar om ”platsen” i fysisk 

och social bemärkelse, det vill säga var interaktionen äger rum och personernas sociala 

ställning och relationer till varandra. I den här avhandlingen har denna dimension kopplats till 

det faktum att vårdplaneringsmötena utspelade sig på sjukhusavdelningar och att 

professionella vårdare, med sinsemellan olika yrkesroller och olika uppdragsgivare, samtalade 

med lekmän. Sjukhuspersonalen var på hemmaplan och övriga deltagare var gäster. Den 

andra dimensionen utgörs av den beteendemässiga miljön, det vill säga hur människor 

använder sina kroppar och beteenden som resurser i samtalet. I avhandlingsarbetet berördes 

denna dimension huvudsakligen genom beskrivningar av och reflektioner över den icke-

verbala kommunikationen under samtalet. Den tredje dimensionen utgörs av språket som 
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kontext. Gumperz kontextualiseringskoder (prosodiska drag (intonationer, hur orden betonas 

och tonhöjd); paralingvistiska drag (taltempo, pausering, tvekanden, överlappande tal); val av 

kod (lingvistisk variation som exempelvis val av språkbruk, stil, dialekt) samt rutinmässiga 

öppnings- och avslutningsfraser) som deltagarna använder för att förstå meningen med vad 

som sägs, är ett exempel på hur språkliga uttrycksformer utgör en kontextuell inramning av 

samtalet (Gumperz, 1999). I de strukturella analyser som gjorts i avhandlingsarbetet 

uppmärksammades exempelvis betoningar, taltempo, tveksamheter, intensitet och 

användningen av fackspråk i datamaterialet. Den fjärde dimensionen benämns extra-

situationell kontext och innefattar det vidare socio-politiska och kulturella sammanhanget 

(Goodwin & Duranti, 1992).  Denna dimension involverades i avhandlingsarbetet genom att 

diskutera resultaten mot de juridiska och vårdideologiska målsättningar som gäller för 

verksamheten. 

 

Datainsamling 

Det datamaterial, som den här avhandlingen huvudsakligen baseras på, består av samtal vid 

vårdplaneringsmöten. Datainsamlingen gjordes med hjälp av videokamera och åtta 

vårdplaneringsmöten spelades in. Skälet för att använda videoteknik vid datainsamlingen var 

dels av praktisk art: det kan vara svårt att urskilja vem som talar, om det inte går att se 

personerna, när inspelningen skall transkriberas till text. Men samtidigt fick jag också tillgång till 

ett analyserbart datamaterial som innehöll information i form av både ljud och bild. Det 

innefattade dels talat språk, icke-verbalt språk och kontextuella förhållanden och detaljer. 

Datainsamlingsmetoden kan därför anses motsvara kraven på innehållsrikedom när det gäller att 

åstadkomma en ”thick description” av studieobjektet i mitt projekt – vårdplaneringssamtalet som 

institutionellt samtal med patienten i fokus (Geertz, 1993; Sandelowski, 1995). Polit och Hungler 

(1995) anser att datainsamlingsmetoden möjliggör en kunskap om kontext och att det är en 

fördel att forskaren samlar empiriska data i samma stund den studerade processen äger rum. Man 

kan också fånga information/data som informanterna själva är hemmablinda för och aldrig märkt 

eller tänkt på, eller som informanterna undviker eller inte vill eller kan tala om i en intervju. Att 

använda videoutrustning är lämpligt när visuell information önskas och gör det möjligt att 

efterhand förfina transkriptionen av data och kontrollera analysresultatet (Halimaa, 2001; Polit & 

Hungler, 1995; Silverman, 2001). 

 

Att samla data med hjälp av videoteknik för dock med sig praktiska problem och är behäftad 

med vissa metodologiska svagheter. Etisk kritik kan också framföras när det gäller att, med 
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hjälp av kamera, utsätta människor för observationer i forskningssyfte med risk för att kränka 

deras integritet. Det föreligger också en påtaglig risk för ett högt bortfall av informanter 

(Halimaa, 2001). En viktig epistemologisk kritik av metodvalet, ur ett vårdvetenskapligt 

perspektiv, är att data tolkas uteslutande utifrån forskarens perspektiv och att det 

meningsbärande innehållet, patientens upplevelse av situationen, inte adresseras. Många 

rekommenderar därför att metoden kombineras med andra datainsamlingsmetoder, 

exempelvis intervjustudier (Eriksson, 1991; Patton, 1990; Polit & Hungler, 1995). I det här 

avhandlingsarbetet valdes, av de skäl som nämndes ovan, att göra uppföljande intervjuer med 

kvinnorna för att få tillgång till deras personliga beskrivningar av hur de upplevde att delta i 

vårdplaneringsmötet. 

 

Den här avhandlingen baseras därför på en kombination av data:  

1. Videoinspelade vårdplaneringssamtal som återger åtta vårdplaneringssamtal och som 

innefattande både visuell och verbal information 

2. Uppföljande intervjuer med de kvinnliga patienter som var föremål för 

vårdplaneringsmötet 

 

Urval av informanter 

Datamaterialet i studien består av åtta videoinspelade vårdplaneringsmöten samt uppföljande 

intervjuer med sju av de åtta kvinnliga patienter som deltog i vårdplaneringsmötena. Urvalet 

av informanter är ett syftesbestämt bekvämlighetsurval som skedde i samarbete med personal 

vid medicinska, kirurgiska och/eller ortopediska kliniker vid ett sjukhus inom Västra 

Götalandsregionen. I studien deltog åtta kvinnliga patienter som samtliga hade föreslagits av 

sjuksköterskor på tre olika vårdavdelningar. De kriterier som gällde för att delta i studien var 

följande: 

• Att vara kvinna som bor i ordinärt boende (ursprungligen ensamboende) 

• Att vara 70 år eller äldre (ursprungligen 80 år eller äldre) 

• Att vara mentalt klar 

• Att ha förmåga att kunna kommunicera verbalt 

• Att bedömas vara behov av vård eller omsorg i hemmet under lång tid (minst tre 

månader) efter utskrivningen 

• Att frivilligt och efter informerat samtycke delta i studien  
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De ursprungliga kriterierna utvidgades efter att studie I genomförts, då avhandlingens fokus 

begränsades till att enbart riktas mot vårdplaneringsmötet. Förändringen av urvalskriterier 

motiverades av att datainsamlingsarbetet kunde påskyndas men ökade samtidigt 

förutsättningarna att, inom gruppen äldre kvinnor, fånga olika kommunikativa mönster vid 

vårdplaneringarna liksom variationer i hur kvinnorna upplevde mötena.  

 

De kvinnor som uppfyllde kriterierna ovan och föreslogs av sjuksköterskorna, tillfrågades av 

sjuksköterskan om hon var intresserad att delta i studien. Det förekom att kvinnor som 

tillfrågades av sjuksköterskorna på avdelningarna avböjde att delta i studien, men 

omfattningen av detta bortfall har inte varit möjligt att kontrollera och beskriva. Om en 

kvinna preliminärt tackade ja till att delta i studien, lämnade sjuksköterskan även ett 

informationsbrev. Därefter sökte jag upp kvinnan för att ge ytterligare information och för att 

kvinnan skulle få möjlighet att ställa frågor. Därefter bekräftade eller avböjde kvinnan sitt 

deltagande. En kvinna avböjde att delta i studien i samband med att jag sökte upp henne för 

att ge information. Ingen av kvinnorna drog sig ur studien efter att ha tackat ja till deltagande. 

Eventuella närstående som deltog i vårdplaneringsmötet informerades vanligtvis av kvinnan 

själv. Om kvinnan hade svårigheter att göra det, tog jag själv kontakt med närstående.  

 

Den personal som deltog vid vårdplaneringsmötet informerades skriftligt om studien före 

vårdplaneringen. Sjuksköterskorna vid utskrivningsavdelningen fick samtliga ett 

informationsbrev där studien beskrevs. Jag gav också personligen muntlig information vid 

några tillfällen. Om arbetsterapeut eller sjukgymnast från vårdavdelningen skulle delta 

tillfrågades de personligen strax före mötet. De biståndshandläggare och sjuksköterskor från 

kommunen som deltog i vårdplaneringsmötet fick även de ett informationsbrev i samband 

med att kallelse till vårdplanering faxades till dem. Distributionen av detta informationsbrev 

sköttes av ansvarig sjuksköterska på vårdavdelningen. Vid några tillfällen kontaktades, av 

tidsskäl, i stället biståndshandläggaren av mig personligen per telefon. Datainsamlingen ägde 

rum mellan oktober 2000 och april 2002. En översiktlig beskrivning av informanterna och 

omständigheterna kring vårdplaneringsmötena ges i tabell 1.  
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Tabell 1. Beskrivning av vårdplaneringarnas längd, antal deltagare och basal 
patientdata  

 
 Vpl längd/ 

Deltagar- 
antal 

Närstå- 
ende 

Personal
Sjukhus 

Personal
kommun

Vårdtid Diagnos 

 
Vpl 1 Maria, 
80 år 
 

 
30 min/7pers 

 

 
3 

 
SSK   
AT 

 
BH 

 
8 veckor 

 
Stroke, hjärtsjd 

Vpl 2 Agnes, 
72 år 
 

60 min/6 pers 
 

1 SSK  
AT 

BH DSK 5 veckor Stroke 

Vpl 3 3 Irja, 
86 år 
 

35 min/3 pers 
 

 SSK BH 1,5 vecka Höftfraktur 

Vpl 4 Mimmi, 
82 år 
 

37 min/4 pers 
 

 SSK BH DSK 1,5 vecka Höftfraktur 

Vpl 5 Gerda, 
85 år 
 

19 min/6 pers 
 

 SSK BH DSK  
2 VB 

1,5 vecka Feberutredning 

Vpl 6 Frida 
84 år 

21 min/5 pers 
 

2 SSK BH 2 veckor Njurutredning  

 
Vpl 7 Britta, 
89 år 

 
32 min/4 pers 
 

 
1 

 
SSK 

 
BH 

 
1 vecka 

 
Lunginflammation 

 
Vpl 8 Lisa, 
78 år 

 
29 min/4 pers 
 

 
1 

 
SSK 

 
BH 

 
2 veckor 

 
Lungsjd 

Vpl= vårdplanering, SSK= sjuksköterska, AT= Arbetsterapeut, BH= Biståndshandläggare, DSK= 
distriktssköterska,  
VB= vårdbiträde inom hemtjänst 
 
 

Intervjuerna genomfördes inom en tidsram som varierade från 4 dagar till 3 veckor efter 

vårdplaneringstillfället. I ett fall gjordes ytterligare en uppföljande intervju efter 6 veckor. 

Skälet till att inte genomföra intervjuerna direkt efter vårdplaneringsmötet, var att det innebar 

en alltför stor belastning på kvinnorna. Tanken var också att deras hälso- och sociala situation 

skulle vara mera stabil efter utskrivningen. I ett fall gjordes dock intervjun på 

sjukhusavdelningen. En av patienterna avled strax efter vårdplaneringsmötet innan någon 

intervju hade genomförts. I tabell 2 ges en översikt över delstudierna och vilka delar av data 

som har använts i dessa. 
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Tabell 2.  Översikt över avhandlingens delarbeten 
 
Artikel Innehåll Deltagare Datamaterial Analys Status 
I En beskrivning av hur 

en patients 
makt/maktlöshet 
kommer till uttryck och 
upplevs vid ett 
vårdplaneringsmöte 
 

7 personer 
(1 patient, 3 
närstånde, 1 Leg 
Ssk, 1 AT, 1 BH) 

1 Videoinspelat 
vårdplanerings-
samtal  
 
2 intervjuer ( 1v och 
6 veckor efter vpl)  

Fallstudie: 
a.Samtals-
analys 
 
b.Innehålls-
analys 

Publicerad 

II En beskrivning och av 
och reflektion över hur 
patientens 
medbestämmande och 
delaktighet kommer till 
uttryck vid 
institutionella samtal 
som 
vårdplaneringsmöten 
 

35 personer (8 
patienter, 8 
närstående 6 Leg 
Ssk, 1 AT, 7 BH, 3 
Dsk, 2 VB) 

8 Videoinspelade 
vårdplanerings-
samtal 
(oktober 2000 - april 
2002) 

Samtals-
analys 

Publicerad 

III En beskrivning av 
dilemman som uppstår 
under 
vårdplaneringsmötet, 
hur deltagarna hanterar 
dessa och hur de 
förhåller sig till den 
institutionella ram som 
råder 
 

35 personer (8 
patienter, 8 
närstående 6 Leg 
Ssk, 1 AT, 7 BH, 3 
Dsk, 2 VB) 

8 Videoinspelade 
vårdplanerings-
samtal 
(oktober 2000 - april 
2002) 

Samtals-
analys 

Accepterad 

IV Patientens upplevelse 
av att delta i 
vårdplaneringsmöten 
 

7 personer (7 
patienter) 

8 intervjuer 
(oktober 2000 - april 
2002) 

Kvalitativ 
innehålls-
analys 

Submitted 

Leg Ssk= legitimerad sjuksköterska (på vårdavdelningen), AT= Arbetsterapeut (på vårdavdelningen), 
BH = Biståndshandläggare (i kommunen), Dsk= Disktriktssköterska (i kommunen), VB= Vårdbiträden 
(i kommunen) 
 

Videoinspelat datamaterial 

Samtalsdata är ett empiriskt datamaterial som samlas in i samma stund som det äger rum. Den 

teknik som används är vanligtvis bandinspelning eller videokamera. När det gäller 

samtalsanalytisk forskning ses transkriptionsarbetet av det insamlade datamaterialet som en 

del av analysen (Silverman, 2001). Begreppet ”transkription” kan definieras som ”överföring 

till skriftlig notation av yttranden (av en eller flera talare, i monolog eller samtal), som 

överförs i syfte att studera talets eller samtalets struktur, form och innehåll” (Linell, 1994, sid 

2). En transkription kan aldrig vara en fullständig återgivning av det samtal som förts. 

Forskaren måste alltid, utifrån studiens syfte och den analys han/hon avser att genomföra, 

selektera och välja på vilken detaljnivå datamaterialet bör transkriberas (Linell, 1994). 

Forskaren måste reflektera över vad transkriptionen gör med data och om den påverkar 

förutsättningarna för att genomföra en analys som kan besvara syftet (Sandelowski, 1994).  
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De kontextuella förhållandena kring vårdplaneringssamtalet har i transkriptionen av data 

involverat de aspekter som lyfts fram i Goodwin och Durantis modell (Goodwin & Duranti, 

1992). Platsen, där samtalen i fysisk och social bemärkelse ägde rum, har i varje enskilt fall 

beskrivits som inledning till och en bakgrund till resten av det transkriberade 

vårdplaneringssamtalet. Det rörde sig i samtliga fall om sjukhusavdelningar i olika typer av 

utrymmen. I vissa fall ägde samtalet rum i ett avskilt rum utanför avdelningen, i vissa fall 

improviserade personalen för att hitta ett någorlunda ostört utrymme. Sex 

vårdplaneringsmöten ägde rum i enskilda rum. I ett fall hölls det i ett dagrum bakom en 

skjutvägg och i ett fall hölls vårdplaneringsmötet i patientrummet. Inga andra patienter var 

dock närvarande i rummet under tiden. Den beteendemässiga miljön, det vill säga hur 

människor agerar och förhåller sig till varandra i samband med interaktionen, har i det 

transkriberade arbetsmaterialet beskrivits genom dokumentation av hur många och vilka 

deltagare som medverkade i vårdplaneringsmötet, deras relation till kvinnan och vilken 

yrkesroller de professionella vårdarna företrädde. En könsaspekt kan noteras i detta 

sammanhang: av alla personer (n=35) som deltog i de inspelade vårdplaneringsmötena var 

bara fyra män, samtliga närstående. Personernas placering i rummet, hur man påkallar 

uppmärksamhet, avbrott eller störningar i samtalet med mera, liksom framträdande gester, 

kroppshållning och mimik, känslouttryck med mera har innefattats i transkriptionen. Även 

den icke-verbala kommunikationen har i viss mån innefattats i transkriptionen. Språket som 

kontext, har beskrivits genom ordagrann transkription av samtalet inklusive paralingvistiska 

uttryck. Pauser har markets men ej tidsbestämts exakt. Samtalet har beskrivits med avseende 

på gemensamma faser och specifika samtalsmönster har lyfts fram. Deltagarnas talutrymme 

mättes (ej publicerat resultat som redovisas separat i avhandlingens resultatavsnittet, se tabell 

3) och uppmärksamhet på specifika språkliga uttryck, som fackuttryck, har riktats mot texten i 

analysen.  

 

Intervjudata 

Målsättningen vid intervjutillfället var att, i fenomenologisk anda, låta informanterna ge 

uttryck för sin upplevelse av att delta i vårdplaneringsmötet utan att som intervjuare styra 

kvinnornas berättelser. Ingångsfrågan löd: ”Kan du berätta hur du upplevde att delta i 

vårdplaneringsmötet?” Kvinnorna uppmuntrades att utveckla sina svar, exempel från 

vårdplaneringsmötet lyftes fram som hjälp att föra diskussionen vidare och djupare. 
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Olika tekniker kan användas för att förhöja kvaliteten på den kvalitativa forskningsintervjun. 

Kvigne, Gjengedal och Kirkevold (2002) beskriver i en studie av äldre kvinnor svårigheten att 

skapa en sådan samtalssituation så att informanten kan uttrycka sina upplevelser på ett rikt 

och varierat sätt. Författarna rekommenderar bland annat att även innefatta kroppsspråket som 

en del av intervjumaterialet för att skapa en djupare förståelse för innebörden i det sagda 

(Kvigne et al., 2002). Det finns i andra forskningsstudier exempel på hur fotografier kan 

användas för att väcka informantens engagemang vid intervjun (Hagedorn, 1994) eller hur 

informanter med ”svaga röster” kan stärkas genom att erbjuda flera intervjutillfällen så att 

relationen mellan forskare och informant så småningom blir allt mer trygg. Kvaliteten på 

forskningsintervjun kan på så sätt förbättras (Hydén, 2000). I de intervjustudier som gjorts i 

denna avhandling har intervjutillfället upprepats i ett fall. Konkreta exempel från 

vårdplaneringstillfällena har lyfts fram under samtliga intervjuer som ett sätt att återföra 

informanten till vårdplaneringssituationen. Vid intervjutillfällena var forskaren också känd av 

kvinnorna från minst två tidigare personliga möten. 

 

Analys 

Fallstudie 

Syftet för studie I var kopplat till att avhandlingsarbetet inledningsvis var inriktat på äldre 

kvinnors möjligheter att påverka sitt dagliga liv när de var i behov av vård och omsorg i 

hemmet. I studie I studerades därför fenomenet ”makt” ur ett patientperspektiv och fallet som 

valdes var ett vårdplaneringssamtal (Stake, 1995). Analysen av vårdplaneringssamtalet 

baserades på en tolkning av data med fokus på hur kvinnans möjlighet att utöva makt över sin 

kommande vårdsituation kom till uttryck. Datamaterialet utgjordes av transkriptionen av ett 

vårdplaneringssamtal och två uppföljande intervjuer med kvinnan i fråga. Det transkriberade 

samtalet, analyserades med syfte att, utifrån den kvinnliga patientens perspektiv, tolka 

samtalets strukturella uppbyggnad och innehåll i relation till fenomenet makt och/eller 

maktlöshet. Denna del av analysen var inspirerad av en diskursanalytisk ansats (Fairclough, 

1992). Enligt den kritiskt diskursanalytiska traditionen kan sociala förändringar studeras och 

förstås genom språket och den sociopolitiska kontexten används som resurs för att förstå och 

förklara händelser här och nu. Teman som berör exempelvis kön, social kontroll, jämlikhet, 

makt och ideologi samt hur de är konstituerade och förverkligas i interaktionen är vanligt 

förekommande. Ansatsen kännetecknas framför allt av ett intresse för ett bredare 

sociopolitiskt kontext utifrån vilket lokala händelser och interaktioner förstås; det vill säga 
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kontextens ”fjärde dimension” (Fairclough, 1992; Sarangi & Roberts, 1999; Winther 

Jørgenssen & Phillips, 1999).  

 

Genom att välja ett fall som forskaren fördjupar sig i och penetrerar på olika sätt, i denna 

studie ett vårdplaneringmöte där samtalet och två uppföljandeintervjuer med kvinnan ifråga 

genomfördes, kan detaljer lyftas fram och vad som är partikulärt i fallet identifieras så att 

komplexitet och helhet i fenomenet framträder (Sandelowski, 1996). Resultatet relaterades 

därefter till kvinnans egen upplevelse av situationen, där intervjudata analyserades med hjälp 

av en innehållsanalytisk ansats (Burnard, 1991; Cavanagh, 1997). Tolkningen av resultatet 

byggde alltså på, dels en beskrivning av situationen ur ett ”utifrånperspektiv”, dels på 

patientens upplevelse, ett ”inifrånperspektiv”. 

 

Diskursanalys 

Analysen av vårdplaneringssamtalen har utgått från en noggrann beskrivning av samtalens 

struktur och innehåll. Datamaterialet har sedan tolkats utifrån samtalens kontextuella 

förhållanden. En syn på att kunskap skapas i samhandling med andra människor, att 

sammanhanget är betydelsefullt för meningsskapande och språklighet, att diskursens och 

textens mening skapas i dialogen, att kommunikation innebär delande av erfarenheter och 

förståelse, det vill säga ett intersubjektivt perspektiv samt ett intresse för dynamik och 

process, har fungerat som vägvisare i tolkningsarbetet när det gäller att skapa förståelse kring 

vad som händer under ett vårdplaneringsmöte (Linell, 2002; Säljö, 2000).  

 

Analysen av kommunikationen under vårdplaneringsmötet, i studie II och även i studie III kan 

beskrivas som att den följer en väg från en beskrivning av det konkreta, via en fördjupad och 

fokuserad analys till en tolkande nivå (Potter & Wetherell, 2002). I inledningsskedet var 

målsättningen att systematiskt bearbeta materialet med ett öppet, men kritiskt och distanserat 

förhållningssätt. I tolkningsskedet valdes medvetet att belysa vissa aspekter som kom att 

uppfattas som särskilt framträdande. Analysen riktades då in på att undersöka hur den valda 

aspekten visade sig i texten. Analysen av vårdplaneringssamtalen genomfördes på följande 

sätt: 

1. Beskrivning av kontext 

2. Initial analys av hela vårdplaneringens struktur och innehåll 

3. Fördjupad analys av förhandlingsfasens struktur och innehåll (se nedan) 
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4. Fokuserad analys av hela vårdplaneringssamtal utifrån en vald aspekt som tolkats som 

betydelsefull i den initiala analysen: I studie II, patientens delaktighet och 

medbestämmande; i studie III, dilemman som uppstår under vårdplaneringssamtalet, hur 

deltagarna förhåller sig till dessa och till den institutionella ram som kringgärdar 

vårdplaneringsmötet. 

 

I studie II och III genomfördes ett stort antal strukturella analyser där datamaterialet 

granskades och beskrevs på olika sätt. Samtalens fasstruktur identifierades och det som kom 

att benämnas som förhandlingsfasen, det vill säga den mest dynamiska fasen, granskades 

särskilt noggrant. Aspekter som belystes var deltagarnas talutrymme, samtalsinnehåll, hur 

beslutsprocessen gick till, vilka faktorer som hindrade eller underlättade kommunikationen. I 

strukturanalyserna beskrevs också hur olika handlingsalternativ, tankar och idéer formuleras, 

vilka reaktioner som följde på dessa, vilka motiv och argument som anfördes och vilka 

strategier deltagarna använde sig av under samtalet. Andra strukturella analyser tog sin 

utgångspunkt i hur deltagarnas förhållningssätt och strategier tog sig uttryck i samtalet. 

Begrepp som artighet, respekt och distans respektive omedelbarhet, oräddhet och öppenhet 

var exempel på sådana uttryck i interaktionen. Dessa analyser hade alltså en pragmatisk ansats 

där språkets funktion utgör huvudintresset. Denna typ av analyser är fruktbara för att beskriva 

hur deltagare skapar mening och identiteter exempelvis vid formella möten (Sarangi & 

Roberts, 1999).  

 

Ett annat redskap i analys och tolkningsarbetet, som har bidragit till att skapa en bild av vad 

som händer i samtalet under vårdplaneringsmötet, har Ervin Goffmans (1984) modell för 

”Frame analysis” varit. Genom ”frame analysis” studeras hur deltagarna organiserar sina 

upplevelser genom att utnyttja olika tolkningsramar. Med hjälp av dessa tolkningsramar 

skapas mening åt händelserna. Deltagarna kan ofta inte beskriva vilka tolkningsramar de 

utnyttjar men vet ändå hur man bör agera och tillämpa dem (Goffman, 1984, sid 22). 

Tolkningsramarna kan dels vara naturliga, det vill säga utgörs av fysikaliska lagar eller den 

biologiska kroppen, dels är de sociala. De sistnämnda är beroende av vad det innebär att vara 

en levande, tänkande och handlande människa med egen vilja och vissa syften för sitt 

handlande. Båda dessa referensramar bidrar till vad Goffman kallar ”guided doings”. 

”Framing” innebär dels en gräns för aktiviteten men också en variabilitet inom denna (a.a. 

sida 215- 218). En referensram fungerar på två sätt. Den organiserar skapandet av mening i de 

aktiviteter människor deltar i, men den organiserar också deltagandet. Detta sker genom att i 
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och med att referensramen innehåller förväntningar av normativ art när det gäller hur en 

person ska delta i aktiviteten. Goffman menar också att sociala aktiviteter kan lätt förstås som 

en teaterpjäs – vad som brukar kallas ett dramaturgiskt perspektiv. Tanken är att alla social 

interaktion kan förstås som ett framträdande (engelska, performance), där det också finns 

publik och en aktivitet som pågår bakom ”kulisserna”, med mera. I interaktionen bibehålls en 

officiell ”storyline” men också subordinerade aktiviteter kan förekomma (Goffman, 1978). 

Både begreppet ”frame” och dramametaforen har fungerat som inspirationskällor i analysen i 

avhandlingarbetet (Studie III). 

 

Kvalitativ innehållsananlys 

Analysen av intervjudata genomfördes i form av en kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativa 

innehållsanalyser kan vara mer eller mindre beskrivande eller tolkande (Graneheim & 

Lundman, 2004; Polit & Hungler, 1995). I detta fall tillämpades både en fenomenologisk och 

hermeneutisk ansats. I den initiala analysfasen tillämpades ett fenomenologiskt arbetssätt, 

som innebar att beskriva hur kvinnornas berättade om hur de upplevde att delta i 

vårdplaneringsmötet. Texten bearbetades under denna fas på ett så datanära, öppet och 

följsamt sätt som möjligt (Ashworth, 1996). Meningsbärande enheter identifierades i texten, 

kodades och grupperades utifrån dess gemensamma innehåll. Enligt hermeneutisk filosofi är 

det omöjligt att inte tolka eftersom att människan är en tolkande varelse (Palmer, 1969). I 

nästa analysfas tolkades därför den dolda innebörd som låg inbäddad i texten genom att 

formulera meningsbärande subteman och teman. Inslag av narrativ metod användes dessutom 

i analys och resultatpresentation, genom att kvinnornas upplevelse av sin livssituation vid 

tillfället för vårdplaneringssamtalet beskrevs i form av en berättelse som konstruerades utifrån 

de teman som genererats genom innehållsanalysen. Berättelseformen ger möjlighet att 

uttrycka känslor, upplevelser och helheter som annars skulle vara svåra att synliggöra (Frank, 

1997; Polkinghorne, 1995).  

 

Intervjuerna är i detta avhandlingsarbete att betrakta som en samproduktion mellan kvinnorna 

och mig som forskare där vi tillsammans har skapat datamaterialet (Kvale, 1996; Mishler, 

1986; Silverman, 2001). Datamaterial och forskningsresultat är därför i viss mån påverkade 

av den förförståelse som jag som forskare med sig (Burnard, 1995). Det är därför ett 

forskaransvar att under analysprocessen arbeta självkritiskt, systematiskt och datatroget, så att 

övertolkning undviks (Whittemore, Chase, & Mandle, 2001).  
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Etiska överväganden 

Den övergripande etiska problematik som forskare har att reflektera över och ta ansvar för,  

utgörs framför allt av två frågor. Den första handlar om att inte utsätta de individer som berörs 

av forskningen för skada, den andra handlar om att forskningen bedrivs på ett hederligt sätt 

och att den håller hög vetenskaplig kvalitet (MFR-rapport 2, 2000; Vetenskapsrådet, 2002; 

CODEX, 2003).  

 

Den etiska problematik som rör forskning inom omvårdnad har sin grund i att forskarens och 

vårdarens syfte i mötet med patienten skiljer sig åt. Vårdarens ansvar består i att hjälpa och 

stödja patienten utan krav på motprestation. Forskaren däremot söker kunskap och använder 

patienten som medel i detta syfte. Patienten kan inte räkna med att medverkan i en 

forskningstudie innebär några direkta positiva konsekvenser för egen del, även om sådana 

resultat har påvisats i forskningsstudier (Hutchinson, Wilson &Wilson, 1994; Tishelman, 

1994). Argument mot att sårbara patienter deltar i forskningsstudier har framförts, på grund 

av det moraliskt tveksamma i att riskera en ökad påfrestning i patientens redan belastade 

livssituation. Polit och Hungler (1995) nämner exempelvis cancerpatienter, barn, psykiskt 

störda, gravida och patienter som vistas på vårdinrättningar som sårbara. Rasmussen (1999) 

och Nyström (1999) ansluter sig dock till en annan linje som pekar på det paternalistiska och 

oetiska i att underkänna den sårbara patientens rätt att uttrycka sina upplevelser i vårdandet.  

 

Som hjälp i den etiska värderingen av vårdforskningsprojektet, har de grundläggande etiska 

principer som lyfts fram i Medicinska forskningsrådets rapport (MFR-rapport 2, 2000) 

använts. Principerna är: godhetsprincipen och principen att inte skada, respekten för personer 

(autonomiprincipen), samt rättviseprincipen. Principen att göra gott är det grundläggande 

motivet för studiens genomförande, med en förhoppning om att den kunskap som utvinns 

kommer att gagna patienter i framtiden. I detta ligger också en förhoppning om att även 

medverkan i studien i sig, ska upplevas som positiv för studiens deltagare genom att de får 

möjlighet att uttrycka sina upplevelser. Att så kan vara fallet har bekräftats flera gånger under 

arbetets gång. Arbetet har också genomsyrats av en strävan att minimera risken för skada eller 

varje form av obekvämlighet för de som varit involverade i projektet. Principen om respekt 

för personer innefattar patientens rätt till självbestämmande och full insyn i det som berör 

patientens egen medverkan i projektet. Det innebär att patienten själv har rätt att bestämma 

om hon vill delta eller ej och att hon har rätt att slippa några som helst påtryckningar i 

samband med forskningsstudiens genomförande. Den tredje principen om rättvisa innefattar 
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patientens rätt till ett ärligt bemötande samt respekt för sin privata sfär. Vid urvalet av 

informanter får därför inga diskriminerande metoder användas och patienten har rätt att 

förvänta sig en respektfullt bemötande även om hon väljer att dra sig ur studien.  

 

I denna studie tog jag i samtliga fall personlig kontakt med de presumtiva informanterna före 

datainsamlingstillfället. Datainsamling skedde endast i de fall informerat samtycke hade 

inhämtats av patienten, patienten hade alltså erhållit information som hade formulerats på ett 

sådant sätt att det skulle vara möjligt för kvinnan att förstå innebörden. Informationen 

innehöll förklaringar om vilken funktion hon hade som informant, det vill säga att 

datamaterialet var avsett för forskning, vad syftet med studien var, vilken sorts data som 

forskaren behövde, hur urvalet och genomförande skulle gå till, vilka möjliga risker/nytta som 

kunde förekomma, att kvinnan garanterades konfidentialitet och att hon kunde dra sig ur 

under studiens gång samt att forskaren skulle vara tillgänglig om kvinnan hade behov av 

kontakt och att hon fick också uppgifter om hur kontakten kunde tas. Informationen gavs både 

skriftligt och muntligt till de kvinnor som deltog i studien och skriftligt till den vårdpersonal 

som deltog. Tre biståndshandläggare uttryckte obehag inför att delta i studien. Alla tre 

medverkade i videoinspelningen varefter två av dem efteråt tyckte att det varit en positiv 

upplevelse. Den tredje avböjde dock att medverka vid något ytterligare tillfälle men hade inga 

invändningar till att det insamlade datamaterialet användes i studien. Inga närstående som 

kontaktades avböjde att medverka vid videoinspelningen. Studien har genomgått etisk 

prövning vid etiska kommittéerna vid Umeå och Göteborgs universitet (Um dnr 00-068/Gbg 

M 030-00).  
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RESULTAT 

 

Som en inledning till presentationen av de resultat som framkommit i de fyra delarbetena  

presenteras en översikt över deltagarnas talutrymme. I tabell 3 redovisas ett resultat som inte 

publicerats i någon av de fyra artiklarna.  

 

Tabell 3.  Översiktlig beskrivning av deltagarnas talutrymme 
   
 Vpl längd/ 

Deltagarantal 
Talutrymme (antal ord) 

Patient              Närstående           Sjukhuspers      Kommunpers 
      
Vpl 1 Maria, 
80 år 
 

30 min/7pers 5 % tal 
6 ord/tur 

22 % tal 
7,6 ord/tur 
(3 pers) 

57 % tal 
30,5 ord/tur 
(SSK, AT) 
 

16 % tal 
12 ord/tur 

Vpl 2 Agnes, 
72 år 
 

60 min/6 pers 7 % tal 
7,5 ord/tur 

11 % tal 
16,5 ord/tur 

49 % tal 
31,5 ord/tur 
(SSK, AT) 

33 % tal 
15,5 ord/tur 
(BH, SSK) 
 

Vpl 3 Irja, 
86 år 
 

35 min/3 pers 64 % tal 
20 ord/tur 

 9 % tal 
12 ord/tur 

27 % tal 
9 ord/tur 
 

Vpl 4 Mimmi, 
82 år 
 

37 min/4 pers 54 % tal 
16,5 ord/tur 

 14 % tal 
12 ord/tur 

27 % tal  
14,5 ord/tur  
(BH, SSK) 
 

Vpl 5 Gerda, 
85 år 
 

19 min/6 pers 32 % tal 
7 ord/tur 

 17 % tal 
21 ord/tur 

51 % tal  
8 ord/tur   
(BH, SSK,  
2 VB) 
 

Vpl 6 Frida, 
84 år 
 

21 min/5 pers 15 % 
7 ord/tur 

31 % tal 
8 ord/tur 
(2 pers) 
 

26 % tal 
15 ord/tur 

28 % tal 
13 ord/tur 

Vpl 7 Britta, 
89 år 
 

32 min/4 pers 19 % tal 
7,5 ord/tur 

28 % tal 
14 ord/tur 

10 % tal 
19 ord/tur 

43 % tal 
18 ord/tur 
 

Vpl 8 Lisa, 
78 år 
 

29 min/4 pers 0 % tal 65 % tal 
29 ord/tur 

11 %  tal 
11 ord/tur 

24 % tal 
11 ord/tur 
 

SSK = Sjuksköterska, AT = Arbetsterapeut, BH = Biståndshandläggare, VB = Vårdbiträde, Vpl = 
vårdplanering 
 

Tabellen visar att vårdplaneringsmötena varierade mycket med avseende på antal deltagare (n 

= 3-7) och fördelning av talutrymme. Kvinnornas talutrymme varierade mellan 0 – 64 

procent, närståendes mellan 11 – 65 procent, sjukhuspersonalens mellan 9 – 57 procent och 

kommunperonalens mellan 16 – 51 procent. I två vårdplaneringar (vpl 3 och 4) dominerar 

kvinnans talutrymme över övriga deltagares, sjukhuspersonalen dominerar talutrymmet i två 

fall (vpl 1 och 2), kommunpersonalen dominerar i två fall (vpl 5 och 7) och närstående i ett 
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fall (vpl 8). I vårdplanering 6 råder en viss jämvikt mellan deltagarnas talutrymme. Någon 

djupare analys av innehållet i tabellen har inte varit möjlig att göra inom ramen för detta 

avhandlingsarbete, så det är därför svårt att dra några generella slutsatser av innehållet i 

tabellen. Den ger ändå en bild över de olika samtalsmönster som förekommer i de åtta 

vårdplaneringssamtalen och en viss information om de kontextuella förhållanden som rådde 

under samtalen. Innehållet i tabellen väcker också frågor om vad som egentligen gör att 

talmönstren ser ut som de gör. 

 

Sammanfattning av delstudiernas resultat 

Makt och maktlöshet - Studie I 

Studie är en fallstudie som baseras på ett videoinspelat vårdplaneringsmöte och två 

uppföljande intervjuer med kvinnan ifråga med fokus på hur hon upplevde att delta i 

vårdplaneringsmötet. Syftet med studien var att beskriva fenomenet makt som det visade 

sig vid ett vårdplaneringsmöte. Det maktbegrepp som används i analysarbetet är baserat på 

en sammanfattning av lexikal (SAOB, 2001), filosofisk (Lögstrup, 1991; Monsen, 2000) 

och vetenskaplig litteratur i ämnet (Du Plat-Jones, 1996; Hawks, 1991; Kuokkanen & 

Leino-Kilpi, 2000; Rafael, 1996). Makt förstås därmed som ett dynamiskt och 

mångfacetterat begrepp som innefattar människans förmåga att uppnå ett önskat mål i 

kamp mot eller med stöd av personliga, sociala, kulturella och miljömässiga 

omständigheter. Makt och maktlöshet är både är inneboende i den enskilda individen och 

ett mellanmänskligt fenomen. De är sammanflätade med varandra: makt och maktlöshet 

förutsätter varandra.  

 

Resultatet visade att trots att kvinnan, Maria, på ett sätt hade makt i 

vårdplaneringssituationen, både i form av personliga resurser och ett gott familjestöd, 

beskrev hon sin upplevelse av att delta i vårdplaneringssamtalet på ett sätt som tolkades 

som maktlöshet. Maria var mycket målinriktad, det vill säga hon var angelägen att lära sig 

gå igen och att få komma hem. Hon hade också ett starkt stöd av närstående som hjälpte 

henne att föra hennes talan vid vårdplaneringsmötet. Dessa resurser, som är viktiga för en 

människa för att kunna ta ansvar för sin egen framtida vård och dagliga liv, togs inte 

tillvara fullt ut av de institutionella representanterna. Vårdplaneringsmötet genomfördes 

istället på ett sådant sätt att huvuddelen av tiden utnyttjades av vårdarna, som också till 

största delen avgjorde vilka samtalsämnen som kom upp (Se tabell 3). Samtalet handlade 

huvudsakligen om Marias fysiska hälsotillstånd och hon beskrevs huvudsakligen utifrån 
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sin funktionella förmåga. Samtalet handlade om hur rehabiliteringsarbetet hade fortskridit, 

vilka möjligheter till eftervård som fanns och vilka rutiner som gällde när patienter skrivs 

ut från sjukhuset. Under samtalet förekom fackuttryck och vårdarna refererade ofta till 

Maria i tredje person. En ytterligare försvårande faktor, som tolkades som att den bidrog 

till Marias upplevelse av maktlöshet och som hindrade hennes delaktighet i 

vårdplaneringsmötet, var hennes syn på beroende. Hennes uppfattning var att en sjuk och 

beroende människa inte har rätt att ställa krav. Vårdplaneringsmötet blev på så sätt en 

bekräftelse på hennes beroende. 

 

Resultatet tolkades utifrån Agars modell av institutionella samtal, som innebär att två olika 

perspektiv möts: “The clients’ frame” och “The institutional frame”. Samtalet uppfattas 

och förs på så sätt utifrån olika förståelsehorisonter, det ena präglat av ett 

livsvärldsperspektiv, det andra ur ett institutionellt präglat perspektiv med tonvikt på 

effektivitet och rationalitet. I och med att deltagarna formulerar sig och tolkar samtalet 

utifrån två så olika förståelsehorisonter, får de berörda svårigheter att nå fram till och förstå 

varandra.  

 

Bristande delaktighet – Studie II 

Syftet med studie II var att beskriva vårdplaneringsmötet som institutionellt samtal och hur 

kvinnorna tog del i samtalet och de beslut som fattades. En diskursanalytisk ansats 

tillämpades vid analysen av datamaterialet som bestod av åtta videoinspelade 

vårdplaneringsmöten. Resultatet visade att kvinnornas möjlighet att påverka vården var 

begränsad och förhandlingsutrymmet litet vid vårdplaneringarna. De föreskrifter i hälso- och 

sjukvårdens ramlagar som understryker betydelsen av att patienten skall vara delaktig och ha 

inflytande över den egna vården, visade sig vara en opålitlig utfästelse. Kvinnorna saknade i 

de flesta fall någon att förhandla med eftersom de ansvariga för vårdens genomförande inte 

fanns på plats vid vårdplaneringsmötet. Resultatet visade också att det ofta inte fanns några 

alternativa handlingsförslag eller så beskrevs dessa vagt och otydligt under 

vårdplaneringsmötet. I resultatet framkom det också att kvinnorna i vissa fall utsattes för 

påtryckningar för att acceptera ett visst förslag. Det förekom även att personalen redan hade 

vidtagit åtgärder före vårdplaneringsmötet. I datamaterialet fanns flera exempel på att 

personalen och närstående sökte kvinnornas bekräftelse på att de var nöjda med 

vårdplaneringsmötet och det beslut som fattas. Man sökte också efter bekräftelse på att 

beslutet fattats i samförstånd. Personalens legitimerade sitt handlande, det vill säga att man 
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stödde eller åsidosatte kvinnornas delaktighet och medbestämmande, genom att referera till de 

rutiner som rådde inom institutionen eller till kvinnans medicinska tillstånd och de 

medicinska krav som måste uppfyllas i situationen. Man legitimerade också sitt handlande 

genom att poängtera betydelsen av att samordna vårdresurserna eller betydelsen av omsorg 

om kvinnan själv eller den närstående.  

 

Resultatet kan förstås i relation till de institutionella ramar som rådde i sammanhanget, vilka 

präglas av ett normsystem som innebär att personalen bortser från personliga aspekter hos 

patienten. Sjukhuspersonalen är skolade i ett medicinskt ”botande-perspektiv” som har 

företräde framför ett ”vårdande-perspektiv”. Inom sjukhusvärlden råder dessutom en 

traditionell hierarki som sätter spår i personalens dagliga arbete, exempelvis när det gäller 

rätten att fatta beslut i vissa frågor som kan förekomma i vårdplaneringssammanhang. När det 

gäller den personal som företräder den sociala omsorgen kämpar de med att i sitt arbete 

förhålla sig till de sparsamma resurser som finns att tillgå och kraven på snabb och effektiv 

utskrivning som styrs av ekonomiska incitament. Resultatet visade att de institutionella 

ramarna försvårade möjligheten att uppnå de vårdideologiska mål, som innebär att patienter 

skall vara delaktiga och medverka i den egna vården, förverkligades. De stod också i strid 

med det som är vårdvetenskapens ideal, det vill säga att möta och försöka förstå patienten 

som en unik person och att utifrån detta åstadkomma en vårdande relation.  

 

Att balansera olika roller i en komplex och dilemmatisk vårdsituation – Studie III 

Studie III syftade till att beskriva hur patienter, närstående och vårdpersonal hanterade sina 

olika intressen, ansvar och problem under vårdplaneringsmötet. Även i denna studie användes 

en diskursanalytisk ansats och datamaterialet var detsamma som i studie II. Resultatet visade 

att två övergripande perspektiv påverkade vilka roller deltagarna antog eller tilldelades under 

vårdplaneringsmötet. Det första var ett ”inifrånperspektiv”, ett livsvärldsperspektiv. Detta 

visade sig när deltagarna uttryckte sig som ”civila” personer och familjemedlemmar. Det 

andra var ett ”utifrånperspektiv”, ett institutionellt perspektiv. Detta framträdde när deltagarna 

uttryckte sig, beskrevs, handlade eller förhöll sig till varandra som institutionellt 

kategoriserade personer, det vill säga som patient, anhörig eller som professionell vårdare 

och/eller institutionell representant. När dessa roller och perspektiv kolliderade inom och/eller 

mellan olika deltagare under vårdplaneringsmötet, uppstod dilemmatiska situationer och man 

tvingades balansera de olika rollerna mot varandra.  
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För kvinnornas del skedde detta när deras önskemål överskred institutionens regler och rutiner 

eller att önskemålen kom i konflikt med en önskan om att inte vara en belastning för de 

närstående. Det kunde också vara att deras önskemål om vård kom i konflikt med de 

professionella vårdarnas bedömning om vad som var lämpligt i vårdsituationen. För de 

närståendes del uppstod dilemman om kvinnans behov av hjälp och stöd efter utskrivning 

överskred den närståendes förmåga att hjälpa, till exempel på grund av egen ohälsa. Ibland 

kolliderade de närståendes önskemål och intressen med kvinnornas egen vilja, med de 

professionella vårdarnas bedömning eller med institutionella regler och rutiner. 

Vårdpersonalen kämpade för att som professionella ta sitt omvårdnadsansvar, samtidigt som 

de skulle fullfölja sitt ansvar som institutionella representanter. De strävade efter att 

åstadkomma en individualiserad vård samtidigt som de, i institutionens intresse, var tvungna 

att handla effektivt och rationellt. Det förekom också konfrontationer mellan olika 

professionella och institutionella intressen i vårdplaneringssituationerna. 

 

Resultatet visade vidare att deltagarna handlade i enlighet med den institutionella ramen när 

de höll sig till den formella samtalsordningen, följde de professionella vårdarnas bedömningar 

av vårdbehoven och institutionens byråkratiska regler. Det innebar att de upprätthöll en 

civiliserad samtalston, att de undvek att ge uttryck för personliga känslor och frågor av privat 

natur samt att deltagarna uppträdde som om de deltog i en demokratisk process där beslutet 

var resultatet av en ömsesidig överenskommelse. Kvinnorna och de närstående förhöll sig till 

den institutionella ramen på två principiellt skilda sätt. Det ena var att inrätta sig i och finna 

utrymme inom den institutionella ramen. Det andra var att utmana den institutionella ramen. 

Det första förhållningssättet, att inrätta sig i och finna utrymme inom den institutionella 

ramen, innebar att kvinnor och närstående undvek att ställa krav eller att de omedelbart 

accepterade förslag som personalen gav, önskemål uttrycktes på ett artigt och icke-hotande 

sätt eller så använde man avsiktligt och medvetet det institutionella systemet för sina egna 

syften. Det sistnämnda kunde förekomma om kvinnan eller den närstående var förberedd och 

hade särskild insyn i hur vårdorganisationen fungerade. Det andra förhållningssättet, det vill 

säga att utmana den institutionella ramen, innebar att kvinnan eller den närstående inte höll 

sig till samtalsordningen, avvisade de professionella vårdarnas bedömningar eller öppet 

uttryckte känslor som exempelvis vrede och lidande. Det kunde också innebära att de 

uttryckte sin maktlöshet, resignation och hjälplöshet. Närstående bröt den institutionella 

ramen genom att vara krävande, ifrågasättande och utmana de professionella vårdarnas 
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expertkunskap. När det gällde vårdpersonalen hände det att de överskred den institutionella 

ramen genom att uttrycka personliga känslor. 

 

Vårdplaneringsmötet som mysterium och att vara hotad till sin existens – Studie IV 

Studie IV var en intervjustudie där sju kvinnor i åtta intervjuer deltog. Studien syftade till att, 

utifrån en innehållsanalytisk ansats, tolka och beskriva hur kvinnorna upplevde att delta i 

vårdplaneringsmötet. Resultatet visade att kvinnorna när vårdplaneringsmötet skulle 

genomföras befann sig i en existentiellt sårbar situation. Deras kropp hade svikit dem och hela 

deras framtid var oviss. Kvinnorna beskrev i intervjuerna att de upplevde sig oförberedda 

inför mötet. De saknade kunskap om hur vårdsystemet fungerade, vilka möjligheter till 

eftervård som fanns, var eftervårdsplatserna var belägna samt om vilka personer som skulle 

delta i mötet. De visste inte heller helt säkert vad vårdplaneringsmötet skulle handla om och 

hur det skulle genomföras. Flera kvinnor beskrev att de var ovana att be om hjälp, vilket 

försvårade deras delaktighet i mötet.  

 

De upplevelser av att delta i själva mötet som beskrevs av kvinnorna var av tre olika slag. Det 

första var att man, genom att delta i vårdplaneringssamtalet, upplevde att man förenade sig 

med de övriga deltagarna i ett gemensamt projekt. Kvinnorna beskrev att de kände att de togs 

på allvar och att de befann sig i en trygg och säker atmosfär. Det andra var en upplevelse av 

att stå utanför samtalet, eftersom kvinnorna hade svårigheter att delta av olika skäl. Till 

exempel beskrevs upplevelser av att de övriga deltagarna mest talade med varandra, att det 

var svårt att förstå vad vårdpersonalen talade om på grund av att de använde fackspråk och i 

vissa fall förekom alltför mycket information för att kvinnorna skulle kunna uppfatta den. I 

andra fall beskrev kvinnorna att de inte förstod meningen med samtalet. En känsla av att vara 

i händerna på andra och att vara oförmögen att påverka sin egen situation förstärkte 

upplevelsen av att stå utanför samtalet. I studien framkom att kvinnorna i flera fall var trötta 

av brist på sömn, feber eller efter att ha genomgått arbetsamma undersökningar och 

behandlingar samma dag att de av den anledningen inte förmådde uppfatta vad som sades 

under vårdplaneringssamtalet. Det tredje var upplevelser av att vara i fokus för samtalet. 

Denna upplevelse var tveeggad. Å ena sidan uttrycktes upplevelser av att få bekräftande 

uppmärksamhet vilket var uppiggande och stimulerande och framkallade tacksamhetskänslor. 

Å andra sidan uttrycktes känslor av att exponeras som beroende och handikappad, vilket 

väckte känslor av resignation, sorg och hjälplöshet.  
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Resultatet i sin helhet pekade mot att kvinnornas förkunskaper var otillräckliga för att 

vårdplaneringsmötet skulle te sig begripligt, vilket väckte känslor av osäkerhet. Resultatet 

tolkades som att osäkerheten hörde samman med två saker. Dels att den institutionella värld, 

som visade sig i skepnad av ett vårdplaneringsmöte, framstod som ett mysterium. Dels att de 

kroppsliga förändringar som drabbat dem upplevdes som ett hot inför det framtida livet. 

 

En tolkande förståelse av de fyra studierna 

Den tolkning som har gjorts av resultaten av de fyra studierna är baserad på studiens tre 

forskningsfrågor. Den första är ”Vilken vård är det som konstrueras i det samtal som förs 

under vårdplaneringsmötet?”. Svaret på denna fråga utgör den tolkande förståelsens fyra 

teman. Den andra frågan gäller ”Hur konstrueras det?” och den tredje frågan gäller ”Hur 

upplevs det av kvinnorna i fråga?”. 

 

Vård som gemenskap och bekräftelse 

I studie II framkom det att vårdpersonalen strävade efter att ge omsorg om både kvinnan och 

den närstående. Detta skedde exempelvis genom att vårdpersonalen hävdade kvinnans/den 

närståendes sak i strid mot biståndshandläggarens principiella förhållningssätt. Det faktum att 

vårdpersonalens och närståendes aktivt agerade för att kvinnan skulle erkänna beslutet som en 

samförståndslösning kan också ses som ett tecken på en vilja att vården skall kännetecknas av 

gemenskap och bekräftelse. Gemenskap och bekräftelse konstruerades också genom att 

kvinnan/närstående inrättade sig i den institutionella ramen. När kvinnan och närstående var 

följsamma och anpassade sig till de ramar som gällde bekräftades de också som 

samarbetsvilliga och upptogs som en del av vårdgemenskapen (Studie III).  

 

Kvinnorna beskrev att man i dessa tillfällen upplevde att man förenade sig med de övriga 

deltagarna i det gemensamma projekt som gällde deras egen framtida vård och livssituation. 

Kvinnorna beskrev också känslor av att vara tagen på allvar och att vara i en trygg och säker 

atmosfär under mötet och i samtalet samt att de fick bekräftande uppmärksamhet vilket var 

uppiggande och stimulerande och framkallade tacksamhetskänslor (Studie I, IV). Resultaten i 

övrigt hade dock en mer negativ innebörd när det gällde vilken vård som konstruerades och 

hur patientrollen befästes under vårdplaneringssamtalen. 
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Vård som utanförskap 

I studie IV framkom att kvinnorna vid vårdplaneringsmötet befann sig i en existentiellt 

svår situation. Denna existentiella hotsituation berördes aldrig under 

vårdplaneringsmötena. Istället dekonstruerades kvinnorna som personer och en 

reduktionistisk patientroll befästes under samtalet. I studie I visade resultatet att detta 

skedde dels genom att deltagarna undvek att lyfta fram frågor som handlade om kvinnans 

vardagsvärld, för att istället prioritera och betona frågor som direkt hörde till den aktuella 

vårdsituationen. Vårdpersonalen avgjorde också till största delen vilka samtalsämnen som 

avhandlades. Samtalsämnena rörde huvudsakligen kvinnans fysiska hälsotillstånd, hur 

rehabiliteringsarbetet hade fortskridit, vilka möjligheter till eftervård som fanns och vilket 

rutinförfarande som gällde när patienter flyttar från sjukhuset till eftervårdsenheter. Under 

samtalet förekom fackuttryck och vårdarna refererade ofta till kvinnan i tredje person. 

Konstruktionen av kvinnan som patient skedde också genom att huvuddelen av tiden 

utnyttjades av vårdarna under vårdplaneringsmötet. I studie IV visade resultatet att ett 

utanförskap uppstod eftersom kvinnorna beskrev att de upplevde att de hade svårigheter att 

delta i samtalet. I studie II framkom också att utanförskapet skapades genom att kvinnornas 

delaktighet i beslutsprocessen var begränsad på grund av ekonomiska, organisatoriska och 

praktiska skäl.  

 

Resultatet i delstudie I visade att kvinnan upplevde sig som en åskådare i under 

vårdplaneringsmötet. När kvinnorna beskrevs som patienter under vårdplaneringsmötet, 

det vill säga endast utifrån vissa aspekter som framförallt berörde deras bristande 

funktionsförmåga, väcktes känslor av att vara exponerade som beroende och 

handikappade. I studierna förekom beskrivningar av att kvinnorna upplevde att de, i och 

med att kroppen svikit dem, hade förlorat sitt ”normala” liv. Livet, och de själva, hade 

blivit annorlunda. Sorg uttrycktes i samband med detta (Studie I, IV). 

 

Den obegripliga vården  

Resultaten i delstudierna pekade vidare mot att kvinnornas förkunskaper var otillräckliga för 

att vårdplaneringsmötet skulle te sig begripligt (Studie IV). De saknade kunskap om hur 

vårdsystemet fungerade, vilka möjligheter till eftervård som fanns, var eftervårdsplatserna var 

belägna samt om vilka personer som skulle delta i mötet. De saknande också fullständig 

kunskap om vad vårdplaneringsmötet skulle handla om och hur det skulle genomföras.  
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I studie I och studie III  framkom att samtalet rörde sig på två skilda plan som försvårade 

för deltagarna att nå fram till och förstå varandra och att tolka det som hände under mötet. I 

studie I diskuterades den problematiken utifrån Agars begrepp “The clients’ frame” och 

“The institutional frame”. I delstudie III beskrevs hur deltagarna antog eller tilldelades 

olika roller under vårdplaneringen utifrån ett livsvärldsperspektiv, som personer och 

familjemedlemmar, eller utifrån ett institutionellt perspektiv som innebar att deltagarna 

beskrevs, handlade eller förhöll sig till varandra och de frågor som avhandlades i sin 

egenskap av att vara patient, institutionellt klassificerad anhörig samt professionell 

och/eller institutionell representant. Situationen var ytterst komplex: flera olika ”röster” 

hördes i sammanhanget och deltagarna vandrade mellan flera olika perspektiv eller 

”världar”. För deltagarna handlade det om att skapa mening i denna svåröverblickbara och 

svårbegripliga situation och att hitta en balans när det gällde att förhålla sig till de olika 

krav och förväntningar som var förknippade med respektive roll (Studie III). 

 

I studie IV framkom att kvinnorna att upplevde att de inte förstod meningen med samtalet 

och att de var i händerna på andra. Känslor av osäkerhet och hot inför framtiden uppstod 

därför i samband med detta.  

 

Den orubbliga och svekfulla vården  

Under vårdplaneringsmötet konstruerades en vård som kännetecknas av att den utgår mer från 

vilka vårdresurser som finns och de effektivitetskrav som råder, än utifrån patientens behov 

och resurser. Det är denna ekonomiska verklighet kvinnan som patient tvingas foga sig efter 

(Studie II). Resultatet i studie II visade också att kvinnornas möjligheter att välja mellan olika 

alternativ var mycket små och att förhandlingsutrymmet var litet vid vårdplaneringarna. I 

samtalet framkom en syn på vårdandet som kännetecknades av orubblighet: det går inte att 

förändra situationen. Kvinnorna förväntades trots allt vara nöjda, tacksamma och 

anpassningsbara till den vård som, enligt det budskap som framhölls under 

vårdplaneringsmötena, inte gick att påverka eller förändra (Studie II). Föresatsen att patienten 

skall vara delaktig och ha inflytande över den egna vården, som finns beskriven i våra 

ramlagar, visade sig därmed vara ett opålitligt löfte. De institutionella ramarna, i form av 

rutiner och organisationsformer, förhindrade att de vårdideologiska målen om delaktighet och 

patientmedverkan förverkligades. I studie III fördjupades ytterligare frågan om vad det 

innebär att förhålla sig till de styrande institutionella ramarna under ett vårdplaneringsmöte. 

Resultatet i studie III visade att deltagarnas förhållningssätt varierade mellan att inrätta sig i 
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och finna sitt utrymme inom den institutionella ramen eller att utmana den institutionella 

ramen.  

 

Kvinnornas upplevelse av att konfronteras med en defaitistisk och svekfull vård beskrevs i 

resultatet i studie IV. Där gav kvinnorna uttryck för maktlöshet, resignation och uppgivenhet 

inför det de inte kunde påverka. Samtidigt förhöll man sig tålmodigt och tacksamt till det som 

trots allt erbjöds (Studie I och II). 

 



 64

REFLEKTION  

 

Den här avhandlingen har primärt haft en strävan efter att skapa kunskap om patientens 

situation i mötet med den institutionella vården. Men den har samtidigt genererat kunskap om 

vårdarnas situation i mötet med patienten och den relation som uppstår i ett formellt 

institutionellt sammanhang. Den forskning som hittills genomförts med fokus på 

vårdplanering och vårdplaneringsmöten har visat på både möjligheter och problem när det 

gäller att ge förutsättningar för en eftervård som fyller den enskilda patientens samlade behov 

på ett sätt som är både respektfullt och effektivt. Vårdplanering beskrivs också som en 

avancerad vårduppgift. Trots det saknas studier som på ett mer konkret sätt synliggör hur 

såväl patienter, närstående som vårdpersonal i interaktionen skapar en vårdplanering som 

huvudsakligen formas utifrån outtalade institutionella krav. Vårdvetenskaplig forskning, som 

ju poängterar vårdrelationens och det äkta mötets betydelse på ett mer filosofiskt och 

ideologiskt plan, lider brist på studier som faktiskt beskriver hur mötet mellan vårdare och 

patient direkt tar sig uttryck i praktiska och konkreta sammanhang. Den eventuella skillnad 

som finns mellan det man vill vara och tror att man gör (göra gott och vara en god vårdare) 

och det man faktiskt gör är därför inte synliggjord och analyserad i tillräcklig grad. 

Möjligheten att åstadkomma en god omvårdnad som motsvarar det teoretiska och ideologiska 

idealet borde i högre grad än hittills diskuteras utifrån empiriska forskningsresultat. Denna 

avhandling bidrar till viss del till detta. 

 

I resultatet framkommer att deltagarna konstruerar en vård som till viss del kännetecknas av 

gemenskap och bekräftelse, men som framför allt karaktäriseras av utanförskap, 

obegriplighet, som är orubblig och svekfull mot patienterna.  Denna konstruktion sker genom 

att deltagarna deltar i ett gemensamt spel där man spelar olika roller. Goffman (1978) 

beskriver hur deltagarna, när de interagerar, upprättar en gemensam definition av situationen 

som ses som rimlig. Man kommer tyst överens om vems anspråk som för tillfället skall 

favoriseras och man undviker öppen konflikt. Detta är en samstämmighetsnivå som benämns 

”primärt fungerade enighet” eller ”tillfällig konsensus” (Goffman, 1978). I 

vårdplaneringsmötet strävar både kvinnorna, de närstående och vårdpersonalen efter att 

uppträda på ett utifrån situationen lämpligt sätt. Som professionell gäller det att framstå som 

duktig och rättrådig. Som patient gäller det att hålla skenet uppe och uppvisa en tålighet i 

situationen. Utifrån de förväntningar om patientinflytande och valfrihet, som har sin grund i 

vårdideologiska målbeskrivningar, delar deltagarna intresset att nå en enighet om det som 
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avhandlas under vårdplaneringsmötet. Samtidigt råder en krass verklighet som inte ger 

utrymme för detta. Samtalen är därför fyllda med dubbla budskap till patienter och 

närstående: ”Era önskemål är viktiga och skall ligga till grund för beslutet”, men samtidigt 

”Det är lika för alla - Vi har våra rutiner och vi kan inte överskrida budgeten”. De dubbla 

budskapen skapar förvirring och gör vårdplaneringsmötet svårt att förstå. Deltagarna förflyttar 

sig hela tiden mellan olika världar, sin egen vardagsvärld och olika provinsiella världar som 

den medicinska världen, den vårdande världen och den institutionella världen (Schütz, 2002). 

Spelet är svårt att förstå och att genomföra på ett trovärdigt sätt, både för kvinnorna, 

närstående och för vårdpersonalen.   

 

Halldorsdottir beskriver, utifrån ett vårdande perspektiv, fem olika sätt att vara i mötet med 

den andra: det livgivande, livsbevarande, livsneutrala, livsbegränsande och det livsförstörande 

sättet.  Det livgivande förhållningssättet, vilket bör ses som ett ideal för ett vårdande möte, 

innebär att bekräfta den andras personlighet genom att söka kontakt med den andres innersta, 

sanna kärna. Ett livgivande möte befriar den andra från sin sårbarhet, stärker henne och 

befrämjar växt och utveckling (Halldorsdottir, 1991). Enligt Snellman (Snellman, 2001) kan 

ett vårdande möte förstås utifrån Bubers dialogfilosofi där mötet mellan människor kan anta 

två kvalitativt skilda former. Den ena formen är ”Jag/Du”- relationen, ett autentiskt möte 

mellan två personer som kännetecknas av ömsesidighet och jämlikhet, bekräftelse och 

acceptans. För att åstadkomma en ”Jag/Du-relation” krävs en förmåga att skapa en dialog, att 

inverka positivt på och att stödja patienten i beslut som rör hennes livssituation och att bevara 

och skydda det som är annorlunda hos patienten. Den andra formen är ”Jag/Det-relationen”, 

ett subjekt-objekt möte där relationen är ensidig. Den andra - ”det” är föremål för jagets 

observation och bedöms kognitivt utifrån abstrakta begrepp, teorier eller liknande 

kategoriseringar (Buber, 1994). Snellman menar att i en professionell vårdande relation krävs 

inslag av båda dessa relationsformer för att ge en patient den hjälp hon behöver. En 

fullständig ömsesidighet är varken möjlig eller önskvärd eftersom patienten befinner sig i en 

utsatt situation och relationen, per definition, är asymmetrisk. Däremot är det olyckligt om 

ömsesidigheten begränsas i onödan på grund av att vårdverksamheten arbetar utifrån alltför 

restriktiva modeller, exempelvis formella arbets- och samtalsformer som enbart lyfter fram 

vissa aspekter av patienten och att patienten som person inte ges utrymme (Snellman, 2001). 

Det sistnämnda problemet tycker jag mig kunna se i mina studier.  
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Resultatet kan förstås som att det på sätt och vis utspelar sig ett moraliskt drama i mötet 

mellan de människor som deltar i den typ av institutionellt möte som ett vårdplaneringssamtal 

är. Man kan diskutera problematiken vid vårdplaneringsmötet ur två perspektiv. Det ena är 

utifrån den enskilda vårdarens ansvar i mötet med patienter och närstående med tanke på den 

asymmetriska relation som råder och den sårbarhet patienter och närstående befinner sig i. 

Det andra perspektivet är frågan om vilka etiska implikationer det innebär att samhällets 

institutioner ställer krav på arbetsformer som riskerar att öka redan sårbara personers 

utsatthet. Margalit menar att ett anständigt samhälle är ett samhälle vars institutioner inte 

förödmjukar sina medborgare (Margalit, 1998, sid 22). Med förödmjukelse menar han att en 

persons självaktning skymfas. Självaktning har sin grund i tillhörighet, ytterst tillhörigheten i 

människosläktet. Att se människor som mänskliga innebär att se den andres kropp i själsliga 

kategorier, som exempelvis att de uttrycker känslor och stämningar. Att vara ”människoblind” 

däremot innebär att betrakta personen utifrån ett perspektiv som kan beskrivas i form och 

färg, som ett fysiskt signalement. Man härleder de mänskliga aspekterna huvudsakligen ur ett 

förnuftsresonemang mer än ur direkt iakttagelse. Margalits resonemang om att se det 

mänskliga och att vara människoblind kan jämföras med Bubers Jag-Du-relation och Jag – 

Det-relation.  

 

Därmed kan man återgå till frågan om vårdplaneringsmöten, som idag genomförs enligt 

formella rutiner utifrån samhället krav på en standardiserad och likformig 

utskrivningsprocess, ökar risken för att patienten betraktas med ”människoblinda” ögon. Det 

vill säga om hon ”etiketteras” på ett sådant sätt att det mänskliga i personen osynliggörs och 

hon i så fall förödmjukas. I studierna finns tecken på att patienterna skulle kunna ha anledning 

att känna så. Patienterna kategoriseras enligt ett diagnostiskt system, och som 

biståndsbehövande, vilket leder till att enskilda personers vårdproblem hanteras utifrån 

generella rutiner och principer. Därmed försvåras för vårdarna att hänsyn tas till individuella 

behov och önskemål. Möjligheten till att själv påverka beslut som rör den egna vården och 

den kommande livssituationen är minimal. Detta kanske inte skulle behöva vara 

förödmjukande i sig eftersom detta förhållningssätt inte är avsett att kränka enskilda personers 

självaktning utan skulle kunna beskrivas som den krassa verklighetens villkor.  

 

Ett problem i sammanhanget är dock att det i lagar och författningar bland annat framhålls att 

vårdplanering skall ske under iakttagande av respekt för den enskildes delaktighet och 

samtycke samt för den enskildes integritet. Hur ska dessa utfästelser tolkas? Utifrån resultaten 
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i mina studier skulle man kunna hävda att orden behandlas ovarsamt i lagar och författningar. 

I vilken utsträckning och på vilket sätt delaktighet och samtycke förekommer är tveksamt 

liksom hur patienten upplever att hennes värderingar och önskemål efterfrågas och 

respekteras. Lagarna och författningarna innehåller i så fall löften som patienter och 

närstående, i de faktiska situationerna, i många fall upptäcker är falska. Att enskilda personers 

lagliga mänskliga rättigheter undanhålls dem med hjälp av institutionella arbetsformer, där det 

personliga får träda tillbaka för det regelstyrda och rutinmässiga förhållningssättet, därför är 

ett svek som skulle kunna upplevas som förödmjukande.  

 

Vårdarna, som ju har ett professionellt omvårdnadsansvar inför den enskilda patienten, 

befinner sig i ett svårt etiskt dilemma i vårdplaneringssituationen. De är utsatta för dubbla 

lojaliteter som i vissa fall kan komma att konkurrera med varandra. Lojaliteten mot den 

institution de företräder som har till uppgift att, enligt byråkratisk modell, fördela befintliga 

resurser på ett rättvist sätt till behövande i samhället. Den andra lojaliteten är riktad mot den 

enskilda personens behov och önskemål i det direkta mötet. Dessa lojaliteter är i vissa fall 

oförenliga och vårdarens yrkesmässiga heder ställs då på spel i två avseenden. Dels den 

lojalitet som är förknippad med att som professionell, ur ett caring-perspektiv, möta den 

enskilda personens unika behov utifrån dennas livsvärld. Den andra lojaliteten är den som är 

förknippad med att som professionell, som institutionell representant, ha förpliktelsen att 

”följa spelets/institutionens regler” så som de är formade för att åstadkomma en rättvis och 

kostnadseffektiv vård. Hur vårdaren än gör riskerar hon att i något avseende förlora sin heder 

och utsätts därför, även hon, för förödmjukelse. 

 

Metodologiska överväganden 

Beroende på utifrån vilket perspektiv människor betraktar ett fenomen i verkligheten, 

tillskrivs det olika mening. Saker begreppsläggs därför på olika sätt utifrån vilket perspektiv, 

intresse och position människan erfar det (Silverman, 2001). Denna avhandling är genomförd 

utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Tanken om att verkligheten konstrueras socialt 

har sitt ursprung i många forskningsområden, till exempel sociologi, litteraturstudier, 

kvinnoforskning med mera (Gergen, 2001) och social konstruktionism antar olika former och 

tillskrivs olika innebörder i olika sammanhang (Wenneberg, 2001). Wenneberg talar 

exempelvis om olika former av radikalitet. Den minst radikala är ett allmänt kritiskt 

perspektiv som innebär att ifrågasätta det som i första anblicken uppfattas som naturligt. Den 

mest radikala formen är en ontologisk ståndpunkt som innebär att det finns ingen objektiv 
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verklighet utan bara den verklighet som vi som människor konstruerar i vårt medvetande 

(Wenneberg, 2001). I den här avhandlingen sträcker sig den socialkonstruktionistiska 

radikaliteten till att omfatta en vetenskapssyn som innebär att betrakta det som vid första 

anblicken ses som självklart med en kritisk blick. Den omfattar också en 

verklighetsuppfattning som innebär att den sociala verkligheten konstrueras i interaktion 

mellan människor. Utifrån detta perspektiv på social konstruktion och kommunikation är den 

diskursanalytiska forskningsansats som valts för att besvara avhandlingens frågeställningar 

relevant. Men en förutsättning för att besvara frågan om hur vårdplaneringsmötet upplevs av 

kvinnorna själva har det också varit nödvändigt att anlägga ett livsvärldsperspektiv.  

 

För att säkerställa validitet i kvalitativ forskning ställs krav på alternativa kriterier jämfört 

med dem som gäller för kvantitativ forskning. En annan fråga är om samma validitetskriterier 

är möjliga att använda inom all kvalitativ forskning eller om validitetskriterier som är 

specifika för varje kvalitativ metod bör tillämpas (Cheek, 2004; Koch & Harrington, 1998; 

Long & Johnson, 2000; Whittemore et al., 2001). För att granska validiteten i den här 

avhandlingen har jag valt en generell modell (Whittemore et al., 2001). Modellen innefattar 

primära och sekundära validitetskriterier. De primära validitetskriterierna berör aspekterna 

trovärdighet, autenticitet, kritiskt förhållningssätt och integritet. De sekundära 

validitetskriterierna berör aspekterna klarhet, livlighet, kreativitet, noggrannhet, kongruens 

och känslighet. De primära kriterierna utgör grundkriterier men är otillräckliga i sig för att 

värdera forskningsstudiernas validitet. För det krävs att olika aspekter, vilka kan skilja sig åt 

mellan olika typer av kvalitativa metoder, fördjupas med hjälp av de sekundära kriterierna. 

 

Trovärdighet och äkthet innebär att den tolkning som gjorts har sin grund i datamaterialet och 

att den är rimlig. En första förutsättning är att datamaterialet är relevant i förhållande till 

syftet. Vid studier av institutionella samtal poängteras betydelsen av att de sker i form av 

empiriska studier i autentiska miljöer. Sarangi och Roberts (1999) hävdar att för att kunna 

studera en så komplex verksamhet som en institutionell verksamhet, där olika resurser 

produceras och regleras, problemlösning sker och professionella kunskaper konstitueras och 

värderas genom interaktion, krävs en metodik och ett datamaterial som har en sådan variation 

och kvalitet att det kan klassificeras som en ”thick description” (Geertz, 1993). Det här 

avhandlingsarbetet är baserat på analyser av två typer av data: videoinspelat datamaterial av 

samtal som förs under vårdplaneringsmöten och intervjudata. Sandelowski (2000) påpekar 

betydelsen av att utgå från ett informationsrikt, och i förhållande till forskningsproblemet, 
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relevant datamaterial samt att kombinera olika analysmetoder för att på så sätt få bredd och 

djup i den kunskap som forskningen genererar kring olika fenomen (Sandelowski, 2000). Att 

både anlägga ett ”inifrån”- och ett ”utifrånperspektiv” på vårdplaneringsmötet har gett två 

kvalitativt skilda aspekter på ett och samma fenomen. Valet att använda just en 

diskursanalytisk ansats kan ses som ett tecken på kreativitet eftersom diskursanalys inte är 

vanligt förekommande inom omvårdnadsforskning. Ansatsen ger därför ett nytt perspektiv på 

mötet mellan vårdare och patient.  

 

Datamaterialets kvalitet har varit hög med tanke på att det bestod av situerade samtal, det vill 

säga samtal som sker i ett naturligt sammanhang, vilket gör det möjligt att fånga mänskliga 

möten i det verkliga livet i sin omedelbarhet och komplexitet (Sarangi & Roberts, 1999; 

Silverman, 2001). Genom att använda videoteknik kunde detaljer som tonläge, kroppsspråk 

och miljömässiga förhållanden bevaras och användas i tolkningsprocessen (Halimaa, 2001). 

Det vore dock felaktigt att påstå att de samtal som analyserats är opåverkade av den 

forskningsaktivitet som föranlett datainsamlingen. Störande tekniska arrangemang och den 

uppmärksamhet som riktats mot deltagarna inför datainsamlingen har med största sannolikhet 

påverkat samtalet i viss mån (Silverman, 2001). Kritik kan också riktas mot att urvalet av 

informanter i de studier som ingår i denna avhandling endast bestod av äldre kvinnor. Skälet 

till detta är att studiens syfte i inledningsskedet var mer inriktat på äldre kvinnors möjlighet 

att påverka sin vårdsituation där vårdplaneringsmötet sågs som en del i detta. Senare kom 

dock avhandlingsarbetet helt att inrikta sig på vårdplaneringsmötet i sig. De åtta 

videoinspelningarna var dock mycket innehållsrika och utgjorde ett gott underlag för att 

utföra en mängd olika strukturella analyser som belyste flera aspekter i samtalet och som gav 

värdefull information om vad som hände i interaktionen mellan deltagarna. Resultatet har 

dock, på grund av det ensidiga könsmässiga urvalet, den begränsningen att det bara säger 

något om vårdplaneringsmötet som institutionellt samtal ur ett kvinnligt perspektiv. 

Ensidigheten i könshänseende blir än större med tanke på att all personal och de flesta 

närstående också var kvinnor. Kvaliteten och mängden data har ändå bedömts vara adekvat 

och lämpliga för studiens syfte och för att kunna genomföra en diskursanalytisk analys.  

 

Även intervjudata har behandlats utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv. Kvale (1996) anser 

att en forskningsintervju syftar till att få beskrivningar av subjektets livsvärld, utifrån 

intervjupersonens perspektiv och att det är värdefullt att fånga variationer på det tema man 

studerar. Den kvalitativa forskningsintervjun ger informanten möjlighet att uttrycka sina 



 70

upplevelser med egna ord, gärna i form av berättelser (Kvale, 1996; Mishler, 1986; Svensson 

& Starrin, 1996; Thomsson, 2002). Informantens problem är att med hjälp av språket skapa en 

sammanhängande och begriplig ”meningsvärld” och att göra sina erfarenheter begripliga för 

intervjuaren (och andra). I den processen är det forskarens uppgift att vara behjälplig genom 

att underlätta för informanten att formulera sina upplevelser, speciellt när det gäller 

informanter med ”svaga röster” (Hydén, 2000; Kvigne et al., 2002). Intervjun samskapas på 

så sätt av forskaren och informanten. I de intervjuer som genomfördes i detta 

avhandlingsarbete har det funnits en strävan att åstadkomma just detta. Det var ändå svårt att 

få den typ av rika berättelser som är önskvärt. Det visade sig också att kvinnorna i 

intervjuerna hade svårare att uttrycka sig när det gällde upplevelsen av vårdplaneringsmötet 

än när det gällde att berätta om exempelvis hem och familjeliv. Denna upptäckt var i sig en 

värdefull information som kom att ligga till grund för hur intervjudata analyserades. I 

analysen uppmärksammades alltså både vad informanterna talade om och hur. 

 

Att anta ett kritiskt förhållningssätt och att leva upp till integritetskriteriet innebär att 

reflexivitet, öppenhet och kritisk analys råder under forskningsprocessen. Detta ställer krav på 

att man som forskare är medveten att olika tolkningar av datamaterialet kan förekomma. Det 

är också en risk att ett subjektivt förhållningssätt hos forskaren kan komma att påverka 

resultatet. Det krävs därför att man kan visa att den tolkning som valts och som presenteras i 

resultatet är grundad i data. Noggrannhet har kännetecknat forskningsprocessen i detta 

avhandlingsarbete bland annat genom det systematiska, induktiva arbetssättet. När det gäller 

transkriptionen av data har den inte genomförts på en detaljnivå som motsvarar kraven för en 

konversationsanalytisk studie. Eftersom studierna inte har syftat till att belysa de lingvistiska 

detaljerna i samtalet, har transkriptionen bedömts vara tillräckligt noggrann för att utgöra 

underlag för analyser som beskriver vad som händer i samspelet mellan deltagarna under 

vårdplaneringsmötet. Analysen vägleddes genom hela processen av deltagarnas ord och 

handlingar som de kom till uttryck i datamaterialet. Ett stort antal strukturella analyser har 

föregått tolkningen av det mycket komplexa innehållet i det videoinspelade datamaterialet.  

 

Ett problem när resultaten presenterats i artikelform har varit översättningsfrågan. Att 

åstadkomma en levande, fantasifull resultatredovisning som är klart och tydligt framställd och 

som samtidigt gör datamaterialet rättvisa, utan att vara övertolkande, har varit en utmaning. 

Tolkningarna i de olika studier som ingår i avhandlingen har ifrågasatts under 

forskningsprocessen samtidigt som alternativa tolkningar har diskuterats av mig och mina 
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handledare. Ett självkritiskt förhållningssätt har eftersträvats och jag har också fått konstruktiv 

kollegial kritik under forskningens gång. Forskningsprocessen har dokumenterats (audit trail) 

genom att fortlöpande minnesanteckningar där de tankegångar som legat till grund för de val 

som gjorts har bevarats. Forskningsprocessen kan därför granskas och kritiseras i efterhand 

(Rodgers & Cowles, 1993).  

 

Kongruens har kännetecknat avhandlingsarbetet genom att de studier som ingår i 

avhandlingen bygger på varandra. Via den första studien, som var en fallstudie, erhölls 

insikter som var avgörande för planering och genom förande av studie II. Genom studie III 

kunde den kunskap som genererats i studie II vidareutvecklas och fördjupas. I studie IV 

fördes ytterligare ett perspektiv in, livsvärldsperspektivet, utifrån vilket vårdplaneringsmötet 

som fenomen beskrevs. Avhandlingsarbetet kännetecknas också av kongruens i och med att 

de forskningsmetoder som valts har styrts av de forskningsfrågor som ställts. Man kan därför 

säga att forskningsfrågan, metodvalet och resultatet är logiskt kopplade till varandra. 

Resultatet ligger också i linje med liknande studier av institutionella samtal från andra 

sammanhang, det vill säga att patientens/klientens perspektiv i allmänhet ger vika för ett 

institutionellt perspektiv (Baggens, 2002; Bergstrand, 2000; Bredmar, 1999; Cook-Gumperz 

& Messerman, 1999; Mishler, 1984; Silverman, 1987; Sätterlund Larsson, 1989). På så sätt 

finns det anledning att anta att resultatet trots begränsningar i urval är överförbart till 

vårdplaneringsmöten som involverar även andra patientgrupper eller till andra, liknande 

institutionella samtal. 

 

Slutligen vill jag påstå att datainsamling, analys och resultatpresentation har genomförts på ett 

så skonsamt sätt som möjligt, för att undvika att de personer som deltagit i studien åsamkas 

skada. Projektet är etiskt prövat och inför varje datainsamlingstillfälle har jag övervägt om det 

varit lämpligt att genomföra videoinspelningen eller intervjun med tanke på den situation som 

rått just där och då. I presentationen har jag också vinnlagt mig om att beskriva personer och 

situationer på ett sätt som inte avslöjar deltagarnas identitet. 

 

Implikationer för praktik och framtida forskning  

Det resultat som framkommit i den här avhandlingen visar hur ett vårdande perspektiv ger 

vika för ett institutionellt intresse och hur deltagarna gemensamt driver på den processen. 

Resultatet väcker frågor om vårdplaneringsmötets värde i både praktisk, ekonomisk och etisk 

bemärkelse.  
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Under de flesta vårdplaneringsmöten som förekom i datamaterialet diskuterades inte vårdens 

innehåll i någon nämnvärd omfattning. En stor del av tiden gick istället åt till att rapportera 

kvinnornas sjukdomshistoria och de medicinska insatser som gjorts, en information som 

kanske lika gärna kunde redovisas på annat sätt i annat sammanhang och som i vissa fall 

gjorde att kvinnan upplevde sig exponerad. Samtalen i övrigt rörde sig framför allt om var 

kvinnorna skulle placeras efter utskrivningen. När detta kunde bli aktuellt avgjordes av när en 

eftervårdsplats fanns tillgänglig och det fanns inga möjligheter att förhandla om detta. 

Besluten fattades huvudsakligen utifrån ett föreskrivet rutinförfarande.  

 

När det gäller vilket ekonomiskt värde vårdplaneringsmötet skulle kunna ha, kan inte den här 

studien kan inte besvara den frågan. För det krävs en värdering av vilka kostnader som är 

förknippade med dessa möten med tanke på den tid som avsätts och de resekostnader det 

innebär för närstående och för den personal från kommun och landsting som måste ta sig till 

sjukhuset. Vad som dock har haft ekonomisk betydelse har de incitament som fastställs i 

lagen om kommunernas betalningsansvar.  

 

Det finns ändå tecken på att vårdplaneringsmötet faktiskt kan ha ett värde. Dels är 

vårdplaneringsverksamheten ett resultat av utvärderingar som visat på behov av någon form 

av samordnad vårdplaneringsmöten som ett sätt att åstadkomma kontinuitet och medicinsk 

säkerhet. När det gäller på det individuella planet visade resultatet i denna studie att kvinnan 

eller närstående i något fall kunde påverka beslutet i sin egen riktning. Vissa kvinnor beskrev 

också att de kunde uttrycka sin mening och kände sig uppmärksammade på ett positivt sätt. 

Men för att förutsättningarna skall kunna förbättras när det gäller patienternas möjlighet att 

delta på mer lika villkor i förhållande till personalen, krävs att de ges möjlighet till 

förberedelse på ett sätt som inte förekommer idag.  

 

Patienterna bör få veta vilka regler som styr utskrivningsverksamheten och vilka 

eftervårdsformer som finns. Dessa bör innefatta konkreta beskrivningar, gärna med 

fotografier, av var de är belägna och hur de ser ut, vilka vårdresurser som finns där, vilka 

patientgrupper som vistas där och vad det kostar. Patienten bör också i förväg få veta vilka 

som kommer att delta i mötet, helst med bild och yrkesbeteckning, där också en beskrivning 

av vilka befogenheter personen har finns angivna. En annan förutsättning för att kunna delta 

på ett aktivt sätt är att patienten är fysiskt förberedd för vårdplaneringsmötet. Tiden för 

vårdplaneringsmötet styrs alltså huvudsakligen av biståndsbedömarens möjlighet att komma 



 73

till avdelningen och att det passar med avdelningens rutiner. Detta innebär att det inte 

stämmer överens med när det passar patienten. Ett framträdande resultat var att vissa kvinnor 

beskrev att de var så uttröttade och utmattade att de av den anledningen inte förmådde 

uppfatta vad som sades under vårdplaneringssamtalet.  

 

Det finns anledning att inom vårdverksamheten reflektera över själva mötesformen vid 

vårdplanering, hur det kommer sig att den ser ut som den gör och varför man tillämpar det 

språkbruk som nu sker. Man kan ifrågasätta vilket syfte den formella samtalsramen tjänar och 

om det inte vore möjligt att förändra den på ett sätt som lättare involverar, eller helst utgår 

ifrån patienten själv. Flera alternativa former för vårdplaneringsmöten skulle kunna vara 

möjliga att utveckla, där patientens behov togs tillvara på ett bättre sätt och som också var 

mer ekonomiskt effektiva. Ett sätt skulle kunna vara att patienten, i de fall där det är möjligt, 

fungerar som värd/värdinna för mötet. Patienten presenterar själv sina vårdbehov och 

önskemål med eventuellt stöd av den personal han/hon själv väljer, och gör en ”beställning”. 

Det är dock troligt att olika former skulle vara lämpliga beroende på skilda individuella 

förutsättningar och vårdbehov, men som konstateras i en forskningsstudie, finns det alltid 

något man kan göra för att öka patientens delaktighet (Abramson, 1990). Här står öppet för 

vårdpersonal både inom social omsorg och hälso- och sjukvård att vara kreativ.  

 

Om det däremot finns en uppfattning om att vårdplaneringsmöten inte kan förbättras, så att 

det verkligen blir ett tillfälle för problemlösning på jämbördiga villkor, återstår frågan om 

man bör lägga ner dem. Är verkligheten sådan att de viktigaste besluten redan är tagna före 

mötet kan man ifrågasätta vilka resurser som skall läggas på detta. I så fall kanske det i stället 

handlar om att informera patienter och närstående om att eftersom valmöjligheterna inte finns 

fattas beslut utan deras delaktighet.  

 

I fråga om vilken forskning som bör initieras när det gäller vårdplanering i framtiden finns 

flera frågor att utgå från. För det första väcker tabell 3 frågor om varför samtalsmönstren 

skiljer sig så kraftigt åt när det gäller deltagarnas talutrymme i vårdplaneringarna samt vad 

detta betyder för deltagarna och för de beslut som fattas.  Noggrannare analyser om hur detta 

resultat kan förstås skulle vara ett intressant framtida forskningsobjekt. Kvantitativa studier 

som ger kunskap om omfattning av och kostnader för vårdplaneringsverksamheten 

genomföras. Dessutom bör interventionsstudier genomföras där mer medvetet genomförda 

vårdplaneringsmöten, som utvecklats av vårdpersonal, jämförs med traditionellt genomförda. 
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När det gäller det metodval som legat till grund för huvuddelen av den här avhandlingen, 

diskursanalys, anser jag att ett diskursanalytiskt perspektiv har mycket att erbjuda inom 

vårdvetenskaplig forskning. Konkreta beskrivningar av kommunikation mellan patienter, 

närstående och vårdare i olika sammanhang ger bland annat värdefull kunskap om hur 

vårdrelationer tar sig uttryck samt vilka normer och värden som ges prioritet. Resultat av 

sådan forskning fungerar som en spegel som gör det möjligt för vårdpersonal, patienter och 

närstående att betrakta sig själv från ett utfrånperspektiv. På så sätt synliggörs olika deltagare 

samspel på ett sätt som annars förblir omedvetet och därför omöjligt att reflektera över. 
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SUMMERY IN ENGLISH 

 

Nursing at home is an increasingly expanding practice in contemporary health care. This 

change calls for an integration of a variety of health and social services. It also implies a need 

to improve discharge planning. A relevant question is how ideals such as patient’s autonomy 

and preserved integrity can be protected, for example in a discharge planning process, as 

resources for care is becoming scarce. Research within the area describes discharge planning 

as an advanced task that requires both special competence and adjusted models of 

organisation. A factor that particularly affects the quality of discharge planning is 

communicative skills among the participants. Despite that, no research study analysing the 

communication that takes place during the discharge planning conference (DPC) has been 

found. Knowledge about what actually goes on in the interaction during the DPC is a tool for 

professional carers to understand their role as institutional representatives and to be able to 

consciously manage their caring responsibility as they face the patient in a formal meeting as 

a DPC.  

  

The overall aim of this thesis is to describe how elderly women’s encounters with the 

institutionalised world of health care manifest themselves in DPCs. The target group of this 

thesis is elderly women as they to a large extent take part in DPCs. The first specific aim is to 

describe the communication between eldery female patients, family members and 

professional carers at a DPC with regard to its structure, function and dynamism (Study I, II 

and III). The second specific aim is to describe the women’s experiences of taking part in a 

DPC, (Study I and IV).  

 

The thesis is based on a combination of data consisting of eight video-recorded DPCs as well 

as of open, follow-up interviews with the women selected for the study. Data collection took 

place between October 2000 and April 2002. The interviews were conducted within a time 

frame that varied from four days to three weeks from the DPC. In one case, a second 

interview was performed after six more weeks. In study IV, and partly in study I, the analysis 

focuses on the women’s experiences of taking part in the DPC and an “inside”, lifeworld 

perspective is applied. However, the main part of the thesis focuses on creating knowledge 

about the phenomena that might occur as people interact during DPCs (Studie I, II och III). 

This part of the thesis, that illuminates the DPC from an ”outside perspective”, was performed 

by using a discourse analytic approach, inspired by a social constructionist perspective.  



 76

 

Study I, a case study based on one video recorded DPC and two follow-up interviews, 

aimed at describing how patient power was displayed at the DPC. The result showed that 

although the woman was in posession of resources within herself, as well as a strong 

family support, her experience of taking part in the DPC was interpreted as a feeling of 

powerlessness. The institutional representatives did not make use of her personal 

resources. Instead, the PDC was conducted in a way that the communication, both to its 

extent, content and shape, was dominated by the professional carers. The conversation was 

mainly about the woman’s physical state, her functional ability, the possibilities for after 

care and the routine procedures that were ruling the discharge. The professional carers used 

professional language and they often referred to the woman in third person. A complicating 

factor was the woman’s own view, which supported the above finding. She felt that she 

had no right to make claims as being sick and dependent. The DPC was in that respect a 

confirmation of her dependence. The result was discussed with reference to a model of 

institutional conversations that describe how two perspectives are confronted “The clients’ 

frame” and “The institutional frame”. The first perspective is marked by the person’s 

lifeworld while the other perspective by the institutional interest of efficiancy and 

rationality. As the participants express themselves and interpret the conversation from two 

differing horisons of understanding, they have difficulties to reach each other in their 

communication.  

 

Study II aimed at describing the DPC as an institutional conversation and in particular how 

the women took part in the conversation and the decision making. The analysis was based on 

eight video recorded DPCs. The result showed that the formal ideological promises about 

patient participation were unreliable. The women’s possibilities to have influence on the care 

planning were small and the room for negotiation limited. The professional carers who were 

formally authorised to make decisions were not attending the DPC; there were few 

alternatives to consider and if there were any they were vaguely described. There were also 

examples of women being subjected to pressure to accept a certain suggestion. It occurred 

that the professional carers had made arrangements before the DPC was conducted. There 

were also examples of how professional carers and family members encouraged the women to 

confirm that they were pleased with the DPC and the decisions that were made. The result 

was discussed in relation to the institutional frame that was ruling the event. According to 

this, the professional carers had to disregard aspects of the patient that are personal. The 
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institutional frame was also an obstacle to achieve the caring ideal of patient participation. It 

was also in opposition with the ideology of caring science that urges a caring relation based 

on an understanding of the person as a unique individual.  

 

Study III was based on the same data as study II and aimed at describing how patients, family 

members and professional carers were managing their varying interests, responsibilities and 

problems during the DPC. The result revealed that the participants adopted or were assigned 

different roles during the DPC. The roles were marked by a life world perspective as well as 

by an institutional perspective. The participants were thus acting as private persons and family 

members or as patients, next of kin, as professional carers or institutional representatives. As 

these roles and perspectives collided, dilemmatic situations occurred and the participants had 

to balance their roles. The women and family members struggled simultaneously to manage 

the institutional frame that surrounded the meeting by trying to find room within it or by 

challenging it. Finding room within the institutional frame implied avoiding making claims or 

choosing to immediately accept a proposal given by the healthcare professional; wishes were 

expressed politely and in some cases, the patient was able to deliberately use the institutional 

system for her own purpose. Challenging the institutional frame involved avoiding the formal 

conversational order, rejecting the healthcare professional’s judgements and openly 

expressing emotions and personal feelings such as anger, suffering, powerlessness, 

resignation or helplessness. The institutional frame was also challenged by participants’ being 

critical and demanding in relation to health professionals.  

 

Study IV was an interview study, aiming at describing and interpreting the women’s 

experiences of taking part in a DPC. The result revealed that the women, as they were about 

to take part in the DPC, found themselves to be in an existentially difficult situation. Their 

body had failed them and their future was insecure. The women described that they felt 

unprepared for the conference. Their experiences of actually taking part in the DPC were 

described and interpreted in three different ways. The first was that the women felt affiliated 

with the other participants in a joint project. The second was a feeling of standing outside the 

event as the women had difficulties to take part because the other participants mostly spoke 

with each other; they had difficulties understanding what the health professionals were talking 

about and there was too much information to grasp. In some cases, they did not understand 

the meaning of the conversation and in other cases they were too exhausted to be able to take 

part. The third was a feeling of being in focus, which was a double edged experience. On the 



 78

one hand, experiences of confirmative attention were described. On the other hand, 

experiences of being exposed as a dependent person were also described.  

 

An interpretative understanding of the four studies resulted in four themes that characterise 

the care that was jointly constructed by the participants during the DPC. These themes are 

“Care as a spirit of community and confirmation”, ”Care as alienation”, ”The 

incomprehensible care” and “The inflexible and deceitful care”. The result gives rise to 

questions about the relevance of DPCs in their present shape. The result is also an example 

of how knowledge can be generated from concrete descriptions of the communication 

occurring between patients, family members and health professionals; how care relations 

are established and how norms and values are prioritised in health care. The result works 

like a mirror which makes it possible for health professionals, patients and family members 

to observe themselves from the outside. The interaction, which otherwise would have 

remained unconscious and thus not viable to reflect upon, becomes visible.  
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TACK 

 

Efter en lång tids avhandlingsskrivande har jag nu kommit till den oåterkalleliga stund då det 

är dags att sätta punkt. Det är ett efterlängtat tillfälle men känns också vemodigt. En 

forskarutbildning beskrivs ibland som en resa och det har också min forskarutbildning varit, 

även i bokstavlig bemärkelse. Efter att ha deltagit i ett generellt 

kompetensutvecklingsprogram för anställda vid Institutionen för Vårdvetenskap vid 

Högskolan i Borås, antogs jag som doktorand i vid Institutionen för Omvårdnad vid Umeå 

Universitet. Forskarutbildningstiden har alltså kännetecknats av ett stort antal flygresor 

mellan Landvetter och Umeå flygplats. Men resorna har varit värda sitt pris, både i tid, kraft 

och pengar. Jag har på så sätt kommit i åtnjutande av den kunskap och det välkomnande 

bemötande som kännetecknar Institutionen för Omvårdnad i Umeå. Det har betytt mycket för 

mig, både som person och som blivande forskare.  

 

Att gå en forskarutbildning är ekonomiskt resurskrävande. Tack till Stiftelsen 

FöreningsSparbanken Sjuhärad har finansierat en betydande del av min tjänstenedsättning 

som varit en förutsättning för forskarstudierna. Resterande nedsättning i tid har finansierats av 

Forsknings- och Utbildningsnämnden samt av Institutionen för Vårdvetenskap vid Högskolan 

i Borås. Jag vill också tacka Johanniterorden i Sverige och Medicinska Fakulteten vid Umeå 

Universitet för ekonomiskt stöd i samband med resor och hotellkostnader.  

 

Men bara pengar gör ingen avhandling! Det är människorna som är den viktigaste resursen för 

att möjliggöra ett sådant arbete. Jag kommer inte att kunna namnge alla här, men några vill 

jag särskilt framhålla. Först av allt vill jag tacka de kvinnor som gav mig tillåtelse att filma de 

vårdplaneringsmöten de deltog i och som också tog sig tid att dela med sig av sina 

erfarenheter i de intervjuer jag gjorde. Jag vill också tacka de närstående och den personal 

som deltog i filmerna. Ett särskilt tack till de sjuksköterskor som hjälpte mig att finna 

lämpliga informanter till studien. Tack vare den framsynthet som skolledningen vid 

Vårdhögskolan i Borås, under ledning av Rektor Olof Lundquist, under tidigt nittiotal visade 

prov på, etablerades den kontakt med Institutionen för Omvårdnad som, bland annat, kom att 

resultera i att jag blev antagen vid institutionens forskarutbildning. Tack till Professor Astrid 

Norberg, som handledde min magisteruppsats och som var den som tillstyrkte att jag antogs 

till forskarutbildningen. Mina handledare blev då Medicine Doktor Birgit H. Rasmussen och 

Professor PO Sandman och jag förstår inte hur jag ska kunna tacka er! Ni har kompletterat 
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varandra perfekt i handledningen. Birgit, du som blev min huvudhandledare, har hjälpt och 

stöttat mig mer än jag tror att du förstår. Du har gett mig perspektiv på det jag gjort, din 

kreativitet har lyft mina tankar och du har fått mig att tro på mig själv. Dina direkta och raka 

synpunkter har alltid känts välmenande när du framfört dem med ditt oefterhärmliga och 

färgstarka språk! Till dig PO vill jag säga att jag alltid har uppskattat din klokhet, pragmatism 

och din förmåga att återföra våra diskussioner till den konkreta verkligheten. Du har 

träffsäkert satt fingret på mitt arbetes svagheter, men din erfarenhet och eftertänksamhet i 

handledningen har gjort att jag ändå känt mig trygg. Jag vill också uppmärksamma övriga 

professorer, lektorer som doktorander vid institutionen för Omvårdnad i Umeå, för att ni vid 

de seminarier som regelbundet genomförts generöst har delat med er av era kunskaper. Tack 

alla ni, som har hjälpt mig att skärpa tanken genom att ifrågasätta omogna och otydliga 

framställningar!  Till Inga-Greta Nilsson vid Institutionen i för Omvårdnad i Umeå vill rikta 

ett stort tack för att du alltid med vänlighet och tålamod har hjälpt till med administrativa 

frågor. Du har för det mesta varit steget före! Jag vill också särskilt tacka Professor Lars-

Christer Hydén vid Tema Kommunikation, Linköpings Universitet för att du så generöst tagit 

dig tid med en vilt, främmande doktorand från ett annat universitet. Du hjälpte mig förstå 

vilken potential som fanns i mitt datamaterial och du fick mig att förstå vilken kunskapskälla 

kommunikationsforskningen är. Utan din handledning skulle den här avhandlingen inte ha 

blivit densamma.  

 

Ett varmt tack vill jag också rikta till mina chefer och arbetskamrater på VHB i Borås för ert 

stöd under mina studier. Jag har kunnat dela både glädje och förtvivlan med mina 

doktorandkamrater i ”Umeå-gruppen” i den trygga förvissningen om att ni verkligen har 

förstått och brytt er om. Så till er - Berit Lindahl, Britt-Marie Lindblad, Clary Berg, Lotta 

Englund och Ingela Rydström - vill jag bara säga: Tack snälla ni! Visst har vi väl haft kul?! 

Till dig Berit vill jag säga det jag tror att du redan vet. Du har bjudit på din optimism och ditt 

tålamod när mitt eget förråd tagit slut. Vi har delat mycket under resornas gång, liksom när vi 

vistats på hemmaplan och du har blivit en verkligt god vän. Tack till Elisabeth Dahlborg, 

Febe Friberg och Berit Lindahl för värdefulla synpunkter på ramberättelsens slutversion. Tack 

Ingela Rydström för att du tog dig tid med referenslistan och för den fina teckningen som nu 

pryder omslaget på min avhandling! Pat Shrimpton och Christine Forssell har granskat det 

engelska språket i mina artiklar. Utan ert arbete skulle de aldrig ha blivit publicerade. 
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Slutligen vill jag tacka familj, släkt och vänner för all praktisk hjälp, tålamod och uppmuntran 

under dessa år som nu passerat. Ni ska veta att jag verkligen har uppskattat och värdesatt att 

ni funnits vid min sida! 
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