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Förord 
 
Idén och initiativet till den här studien kom från en patientprocessledare som till vardags är 
verksamhetschef på en vårdcentral. Hon var den som först uttalade:- "Nu pratar vi inte 
längre om hur vi ska göra gemensamma VOPS:ar, utan nu gör vi dem". Rutiner för vård- 
och omsorgsplanering i samverkan (VOPS) har funnits sedan 2005 i Skåne men det har varit 
väldigt svårt att få till planeringen i praktiken. Sagt och gjort, läkarna fick tider avsatta i 
veckoplaneringen och en sjuksköterska i kommunen planerade in och såg till att allt flöt som 
det skulle. Vård-och omsorgsinsatser planerades och koordinerades, de skedde hemma hos 
den äldre personen och behandlingsansvarig läkare deltog.  
 
I Skåne har under tre år, i fyra geografiska områden; Höganäs, Svedala, Tomelilla och Ö 
Göinge, bedrivits ett projekt med syfte att fokusera på de mest sjuka äldres process i vård och 
omsorg, sett ur patientens perspektiv. Patientprocessteamen har varit representerade av 
kommun, vårdcentral och specialiserad vård och går över klinik-, förvaltnings- och huvud-
mannagränser. Vård- och omsorgsplan i samverkan (VOPS), kom att få en betydande roll i 
projektet ”Patientprocess Mest sjuka äldre”.   
 
Efterhand som fler och fler VOPS:ar genomfördes i de fyra olika teamen kom också idén att 
de borde utvärderas. Blir det bättre för patienten? Hur upplever han/hon, närstående och 
personalen vård- och omsorgsplaneringen? 
Verksamhetschefen och processledaren för Ö Göingeteamet, kläckte då idén att fråga Högs-
kolan i Kristianstad om de kunde tänka sig att göra en utvärdering av genomförda VOPS:ar. 
De hade tidigare gjort ett förberedande arbete för att få igång VOPS: i nordöstra Skåne, 
därav kändes det naturligt att de även utvärderade om VOPS ledde till något bra för patien-
terna. 
 
Därför är vi nu glada att vi kan läsa om erfarenheterna i denna studie, sett ur patientens, 
närståendes och personalens perspektiv. Det gör att vi kan fortsätta utvecklingen mot att 
göra bra planeringar för de som behöver det mest och att vi därigenom kan säkra att det är 
patientens vilja och önskemål som kommer i fokus. Vi, dvs. vårdnadsgivare och personal, är 
redskapen för att göra det möjligt. 
 
 
Mette Davidsson, Projektledare Kommunförbundet Skåne 
Carina Nordqvist Falk, Projektledare Region Skåne  
2012-09-13 
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Inledning  
När en person är medicinskt färdigbehandlad på sjukhuset och ska skrivas ut, men i fortsatt 
behov av vård och omsorg sker en övergripande vårdplanering på sjukhuset för att fördela 
ansvaret mellan kommun och landsting/region, en så kallad Samordnad vårdplanering 
(SVPL). Det handlar om att fördela ansvaret både praktiskt och ekonomiskt samt att besluta 
om vem som ansvarar för uppföljning. När vården och omsorgen ges i det egna hemmet 
beviljas personen insatser via hemsjukvården och då bör en specifik vårdplan upprättas 
(Region Skåne, 2005). Dokumentet benämns vård- och omsorgsplan i samverkan (VOPS) 
eftersom vårdplaneringen skall ske i samverkan mellan kommunens och primärvårdens 
personal. Denna VOPS skall vara framåtsyftande till sin karaktär och verka för att bevara 
den enskildes hälsa och välbefinnande i ett längre perspektiv, där också personens egna 
önskemål tas med i planeringen. En avsikt är också att en VOPS-planering skall följa perso-
nen i hela processen, kommunen, primärvården och specialistvården. Genom dokumentat-
ionen skall  sedan  olika  vårdgivare  kunna  skapa  sig  en  uppfattning  om  personens situ-
ation och de olika vårdbehov som finns och kan uppstå för att ge en god vård och omsorg. 
En annan avsikt är också att förebygga oplanerade sjukhusinläggningar genom att planera 
åtgärder vid akut insjuknande och försämring. I den här studien har tio VOPS-möten följts 
upp med individuella intervjuer med den äldre och dennes närstående samt fokusgruppsin-
tervjuer med personalgruppen. Avsikten har varit att fånga olika deltagares erfarenheter av 
att delta i och genomföra en vård- och omsorgsplanering i samverkan (VOPS). 
 
Bakgrund till projektet 
Sedan 2010 har det pågått ett utvecklingsprojekt, Patientprocess Multisjuka äldre, med syfte 
att bättre förstå patientprocessen och vad som är utmärkande för en väl fungerade process i 
vården av den äldre patienten med många sjukdomar och komplexa vårdbehov (Region 
Skåne, 2012). Utvecklingsprojektet har genomförts i fyra kommuner med kommun, primär-
vård och sjukhus i samarbete. En del i projektet innebar att genomföra ett antal vård- och 
omsorgsplaneringar i samverkan (VOPS). I ett tidigare forsknings- och utvecklingsprojekt 
arbetade en tvärprofessionell grupp fram en strategi för att genomföra sådana planeringar 
(Rämgård et al., 2012). Det aktuella projektet, Erfarenheter av vård och omsorgplanering i 
samverkan (VOPS), kan sägas vara en uppföljning och ett komplement till båda dessa pro-
jekt. I två kommuner som ingått i projektet Patientprocess Multisjuka äldre har det genom-
fört ett antal VOPS:ar. Effekter och utvärderingar av dessa möten kan mätas och följas upp 
på olika sätt. I den här studien kommer erfarenheter av att delta i en VOPS att beskrivas. 
Förutom de äldre och deras närstående har företrädare för flera olika yrkesgrupper deltagit: 
arbetsterapeut, biståndshandläggare, läkare, omvårdnadspersonal (ibland kontaktperson) eller 
gruppledare, sjukgymnast och sjuksköterska. 
 
Många av de personer där en vårdplanering sker enligt VOPS är äldre. De har flera sjukdo-
mar och får vård-  och  omsorgsinsatser både  från  primärvård,  specialistsjukvård  och från 
kommunen.  Det  är vanligt  att  dessa  personer  ofta  läggs  in  akut  på  sjukhuset  för  att  
de  inte  klarar  av  att  vårdas medicinskt i det egna hemmet. Det kan gälla personer med 
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hjärtproblem som behöver extra vård under en tid och cancerbehandlingar av olika slag. 
Vilka personer som kommer i fråga för insatser via hemsjukvården regleras bland annat i 
samverkansavtalet, Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och 
sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne (Region Skåne, 2009). Det 
huvudsakliga ansvaret för vård- och omsorgsresurserna i denna samverkan ligger på kom-
munerna samt på primärvården vid vårdcentralerna. Primärvårdsläkarna har det medicinska 
ansvaret för de personer som är inskrivna i hemsjukvården inom primärvårdens upptag-
ningsområde, och betecknas PAL (patientansvarig läkare) i avtalet. Det uppstår många pro-
blematiska situationer när personer skall vårdas av personal från olika organisationer och 
med olika yrkesbakgrund. Ett problem är att det inte finns någon uppbyggd organisation där 
hemsjukvårdens personal regelbundet träffar den äldres PAL. Istället sker detta genom spo-
radiska kontakter och vid behov, då oftast via sjuksköterskan. I praktiken innebär det att 
läkarna fungerar som konsulter gentemot kommunen och sällan träffar personen som de har 
medicinskt ansvar för. På särskilda boenden kommer vanligen primärvårdsläkaren till boen-
det med jämna mellanrum, men är inte alltid PAL till alla äldre. Ett annat problem är  att  
PAL  ofta  saknar  tillräcklig  information  om  prognos  och  förväntat  förlopp.  En bidra-
gande orsak är att vårddokumentationen ser olika ut i de olika organisationerna och att de 
inte har  tillgång  till  varandras  dokumentation.  Detta  försvårar  samarbetet  och  inform-
ationsutbytet mellan regionens sjukhus, primärvården och kommunerna. Ett problem för 
slutenvården är oplanerade återinläggningar av äldre personer med många sjukdomar och 
komplexa vårdbehov. Enligt Region Skåne (2012) är en viktig ambition att den äldre perso-
nen med ett stort vårdbehov inte ska behöva samordna alla sina vårdkontakter utan att kon-
takten mellan de olika vårdgivarna ska underlättas. En VOPS skulle därmed kunna bidra till 
ökad trygghet för den äldre och dennes närstående men också minska risken för missupp-
fattning av målet med vården. Utmaningen med ett VOPS-möte är att få till en atmosfär och 
en dialog där den äldre och de närstående kan uttrycka sina tankar och önskemål i en grupp 
med företrädare för olika yrken, organisationer och funktioner. 
 
Det finns idag olika aktörer både inom primärvård och inom kommunal vård och omsorg. 
Lagen om Valfrihetssystem (LOV) infördes 2009 (SFS 2008:962) och sedan 2010 är det 
obligatoriskt för alla landsting och regioner att ha ett valfrihetssystem enligt LOV och er-
bjuda vårdval (Hälso- och sjukvårdslagen  [HSL],  SFS  1982:763,  §  5).  Socialstyrelsen  har  
sedan  lagen  infördes delat ut stimulansbidrag till kommuner för att utreda och införa val-
frihetssystem i verksamheten (Socialstyrelsen, 2013). Än så länge är det upp till varje kom-
mun att införa LOV när det gäller vård och omsorg. I Skåne ansvarar respektive kommun 
för hemsjukvården medan regionen ansvarar för primärvården oavsett om det är de själva 
som bedriver verksamheten eller om det är privata aktörer. Samverkan ställer stora krav på 
de organisationer och personer som ska samverka och ju fler aktörer desto större utmaning. 
 
Målet för samverkan är att skapa en god vård med tydliga ansvarsgränser och utvecklade 
rutiner för smidiga och effektiva övergångar och alltid med patientens bästa i fokus enligt 
samverkansavtalet mellan kommunerna och regionen i Skåne (Region Skåne, 2009). Rappor-
ten Bättre liv för sjuka äldre (Sveriges kommuner och landsting, 2012) anger flera brister i 
vården av sjuka äldre, bland annat samarbete och samverkan mellan olika aktörer. Vidare 
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anges att det är viktigt att primärvårdens och kommunernas plan och mål för den äldres 
fortsatta vård och omsorg även genomsyrar hemsjukvårdens och hemtjänstens insatser. Det 
finns rimligen information och kunskap om den äldre inom hemsjukvård och hemtjänst som 
är värdefull för primärvården att ta del av och vice versa, alltså ett ömsesidigt utbyte av in-
formation och kunskap ur olika perspektiv. Det är inte bara organisationer som ska sam-
verka i planeringen av vården av den äldre utan det är professioner och människorna bakom 
de olika professionerna som ska samarbeta. Dessa olika aspekter, ofta mellanmänskliga, är 
angelägna i arbetet med vård och omsorgsplanering. VOPS handlar om professionernas  
möte med en äldre person med många sjukdomar och/eller komplexa vårdbehov. Ibland 
deltar även närstående i mötet. VOPS innebär samtal om sjukdom och vård. I botten ligger 
ofta existentiella frågor som vad det innebär för den äldre att vara i beroendeställning och att 
gå en oviss framtid till mötes. Slutsatserna i rapporten Patientcentrering i svensk hälso- och 
sjukvård (Vårdanalys, 2013) visar att den svenska hälso- och sjukvården ofta brister i att 
möta patienters individuella behov, värderingar och preferenser. I denna studie ingår både 
den äldres, närståendes och personalens erfarenheter av att  ha  deltagit  i  samma  VOPS.  
Förhoppningen är att kunna  vidareutveckla  VOPS:en  genom  att beskriva och belysa mö-
tet ur olika perspektiv. 
 
De två kommuner där vård och omsorgsplaneringarna har genomförts har använt olika 
tillvägagångssätt. Båda har utgått från de huvudsakliga målen med VOPS, att klargöra hur de 
äldre ser på sin situation, vilka problem de upplever, vilka behov de anser är centrala att ta itu 
med och att därefter tillsammans göra en planering. Förutom den äldre har arbetsterapeut, 
biståndshandläggare, primärvårdsläkare, sjukgymnast, sjuksköterska, undersköterska och 
ibland gruppledare deltagit. I flera fall har närstående också deltagit. Avsikten har aldrig varit 
att jämföra de två kommunerna utan att undersöka vilka erfarenheter av VOPS som vårdta-
gare, närstående och personal som deltagit i planeringarna har. På så sätt tas deras erfaren-
heter tillvara och kan ligga till grund och vara ett stöd vid införande av vård och omsorgspla-
neringar i andra kommuner.  Studien kan också skapa en förståelse för hur det kändes och 
upplevdes, något som inte alltid lyfts i utvärderingar av projekt och bör ses som ett komple-
ment till annan utvärdering av projektet Patientprocess Multisjuka äldre.  
 
Syftet med projektet 
Syftet med studien var att undersöka olika intressenters erfarenheter av att genomföra och 
delta i en vård- och omsorgsplanering i samverkan (VOPS). 
 
Genomförande  
Efter ett initialt arbete med att ta fram en strategi för att genomföra VOPS (Rämgård m.fl. 
2012) kom en förfrågan om att följa upp arbetssättet. Frågan kom från Birgitta Landin, 
verksamhetschef på vårdcentralen i Knislinge. Projektet förankrades på Forskningsplattfor-
men, Högskolan Kristianstad och vid Uppdragsenheten Hälso- och sjukvård, Region Skåne. 
Därefter fördes samtal med samordnare i de två deltagande kommunerna för att förankra 
projektet och komma överens om tillvägagångssätt, hur information till den äldre och per-
sonal skulle ges, samordning av möten osv. Dessa två samordnare blev också kontaktperso-
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ner för forskarna. Intervjuerna genomfördes av projektansvarig Kerstin Blomqvist, biträ-
dande professor i omvårdnad, koordinator Malin Sundström, specialistsjuksköterska inom 
vård av äldre samt Linda Varland, sjuksköterska och magisterstudent. Till analys och rap-
portskrivning tillkom Pia Petersson, doktor i medicinsk vetenskap och Margareta Rämgård, 
fil dr i kulturgeografi. 
 
Insamling av data skedde genom intervjuer av de äldre och deras närstående samt genom 
fokusgruppsintervjuer med personalen (Figur 1). Vård- och omsorgsplaneringarna(VOPS) 
genomfördes när behov uppstod och utan inblandning av forskarna. Totalt ingick tio 
VOPS:ar i studien, fem från varje kommun. Förutsättningen för att en VOPS skulle ingå i 
studien var att den äldre lämnade samtycke till att själv delta och tillät forskarna att intervjua 
personalgruppen som deltagit i VOPS:en. Övriga inklusionskriterier var att den äldre skulle 
vara 65 år eller äldre och ha förmåga att berätta om sina upplevelser och erfarenheter. Stu-
dien startade i oktober då den första VOPS:en som ingick i studien genomfördes. Den sista 
VOPS:en genomfördes i april 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Översikt över kontakter med de äldre, deras närstående och personal inför datain-
samlingen 

Samordnaren i respektive kommun informerade de äldre muntligt om studien efter att 
VOPS genomförts hos dem. Om personen tackade nej direkt ingick VOPS:en  inte i 
studien. I annat fall lämnades den skriftliga informationen med besked om att koordi-
natorn skulle kontakta dem efter en vecka 

 

Koordinatorn kontaktade den äldre i första hand, i vissa fall närståendeför att infor-
mera och höra om det fanns några frågor. Särskild vikt lades vid att informera om att 
det var frivilligt att delta. Om den äldre gav sitt samtycke bestämdes datum för intervju. 
Intervjuerna gjordes i deras hem, antingen i ordinärt boende eller i trygghetsbo-
ende/särskilt boende. 
 
Intervjun med den äldre och närstående gjordes innan fokusgruppen ägde rum, med undantag av en 
fokusgrupp som gjordes innan intervjun med den äldre. 

Samordnaren kallade personalen som deltagit vid VOPS:en till intervju så snart koordi-
natorn bekräftat att den äldre lämnat samtycke. Samordnaren i respektive kommun 
informerade personal både muntligen och skriftligen om studien och dess syfte. Fo-
kusgruppsintervjuerna leddes av två personer, antingen av projektansvarig och koordi-
natorn eller av koordinatorn och magisterstudent där den ena ledde samtalet och den 
andra var observatör. 
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Studiens frågeställningar och intervjuguide 
Enligt projektplanen fanns det frågeställningar som särskilt skulle beaktas vid intervjuerna, 
utifrån den äldres, närståendes och personalens perspektiv. 
 

§ Vad föranledde VOPS:en? 
§ Vilka personer deltog? 
§ Hur gick VOPS-mötet till? 
§ Vad ledde VOPS-mötet till och vad blev beslutat? 
§ Vilken betydelse fick VOPS-mötet för förmågan att klara av vardagen för den äldre? 
§ Vilken betydelse fick VOPS-mötet för förmågan att hantera oförutsedda situationer för de 
äldre och personalen? 
 

Dessa frågeställningar användes vid intervjuerna och fanns med i intervjuguiden till de indivi-
duella intervjuerna av äldre och närstående samt till fokusgruppsintervjuerna av personal.  
Studien hade som syfte att lyfta deltagarnas erfarenheter via deras berättelser om VOPS-
mötet. Förhoppningen var att, via dessa berättelser, synliggöra faktorer som möjliggjorde och 
hindrade ett gott möte. 
 

Urval 
Studien genomfördes med ett konsekutivt urval. Av dem som uppfyllde inklusionskriterierna 
tackade sex äldre personer nej till att delta, två i den ena kommunen och fyra i den andra. 
Dessa personer avböjde direkt i samband med VOPS-mötet eller när koordinatorn kontak-
tade dem per telefon. I något fall avböjde närstående å den äldres vägnar. En översiktlig be-
skrivning av urvalet ges i tabell 1. 
 
Tabell 1. Fakta om VOPS:ar som ingick i studien 
 Ny VOPS/ny 

frågeställning 
Uppföljning 

efter 1 år 
Ordinärt 
boende 

*Särskilt 
boende 

Närstående- 
medverkan  

Orsak till VOPS 6 4    
Den äldres boende   8 2  
Närstående med vid 
VOPS 

    7 

*=innefattar även trygghetsboende 
 
Tillvägagångssätt vid intervjun med den äldre och närstående 
Intervjuerna med den äldre skedde i deras hem, antingen i ordinärt boende eller på särskilt 
boende/trygghetsboende. Skriftligt samtycke inhämtades innan intervjun startade. Om en 
närstående deltagit vid mötet fick den äldre ge sitt samtycke till att även den närstående inter-
vjuades. I tre av intervjuerna deltog den äldre och den närstående i en och samma intervju. 
Skälet till detta var att den äldre önskade ha med sin närstående för att känna sig trygg. En 
närståendeintervju gjordes vid ett senare tillfälle. 
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Alla intervjuer utom en ljudinspelades. Intervjun inleddes med en kort inledning om pro-
jektet. Intervjuguiden utgjorde basen för intervjun och inleddes med frågan: Skulle du med egna 
ord kunna berätta hur det gick till den här dagen när ni hade det här mötet här hemma? Vilka var här och 
varför hade ni mötet? För att tillåta den intervjuade att lyfta fram betydelsefulla aspekter genom-
fördes intervjun i en fri berättande form med intervjuguiden som bas. Intervjun anpassades 
till den äldre personen och till situationen genom sättet som frågorna ställdes på liksom tem-
pot i samtalet. Intervjuerna utvecklades olika då det gavs utrymme för den äldre och de när-
stående att berätta om det som var väsentligt att lyfta.  I de gemensamma intervjuerna besva-
rades vissa frågor av den äldre och dennes närstående gemensamt.  För att fånga bådas per-
spektiv ställdes också frågor till dem var och en. Intervjuerna varade mellan 18 och 69 minu-
ter. 
 
Tillvägagångssätt vid intervjun med personal i fokusgrupp 
Fokusgruppsmetoden valdes då metoden strävar efter att göra deltagarna engagerade så att de 
delar med sig av sin erfarenhet. Ett av antagandena är att kunskap utvecklas i en förtroende-
full och tillåtande och tolerant miljö. Ett annat viktigt antagande är att metoden med fokuse-
rade samtal i grupp kan skapa en medvetenhet hos deltagarna som de inte har tänkt på tidi-
gare (Dahlin-Ivanoff, 2011). Metoden innebär att en grupp människor träffas och samtalar 
om ett på förhand givet ämne och under ledning. Samtalet kan ledas av två personer, där den 
ena leder samtalet och den andra personen finns för att underlätta och sköta praktiska saker 
(Krueger & Casey, 2009; Wibeck, 2010; Wibeck 2012). Intervjuerna med personalen skedde 
på den plats som samordnaren bestämde, ofta i lokaler där någon i personalgruppen arbetade. 
Förnyad information om studien gavs, både muntligt och skriftligt. Det fanns möjlighet att 
avböja deltagande även vid detta tillfälle. Skriftligt samtycke inhämtades innan intervjun star-
tade. Vid de tio fokusgrupperna deltog mellan två och fem personer. Tre personer avböjde 
att vara med under studiens gång. Sju individuella intervjuer gjordes i efterhand med personal 
som, av olika skäl, inte kunnat delta i fokusgruppsintervjun.  
 
Alla intervjuer ljudinspelades. Fokusgruppsintervjuerna inleddes med att tala om att samtals-
ledaren inte kände till något om den aktuella VOPS:en, medan observatören som regel hade 
träffat den äldre och deras närstående. Därefter ombads deltagarna att beskriva mötet: Skulle 
ni kunna berätta hur det gick till vid den här VOPS:en? Vem initierade den och varför? Vilka var med 
och var satt ni? Ni får gärna hjälpas åt att berätta. Ni kan börja med när ni kom och stod på 
trappan. Avsikten var att deltagarna i största möjligaste mån skulle samtala med varandra 
utifrån frågeställningarna. 
 
Ibland tog någon i gruppen ordet och berättade. Samtalsledaren vände sig då till övriga del-
tagare och frågade: känner ni andra igen den bild som X ger? Vid andra tillfällen hjälptes 
deltagarna åt. Vissa deltagare var med på en fokusgruppsintervju medan andra deltog i flera. 
I fokusgrupperna deltog olika yrkesföreträdare; arbetsterapeut, biståndshandläggare, läkare, 
omvårdnadspersonal (ibland kontaktperson) eller gruppledare, sjukgymnast, sjuksköterska, 
och i något fall även en student. Personalen kom från kommunen, primärvården och privat 
aktör. Observatören lyssnade och ställde vid behov fördjupande frågor. Fokusgrupperna 
varade mellan 33 och 60 minuter. 
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Analys 
Collective case study 
Studiens upplägg var en Case study, en metod som finns i olika varianter. En av dem, col-
lective case study (Stake, 1995), innebär att flera fall (case) ingår för att lära sig och förstå det 
unika och det komplexa i varje fall. I denna studie betraktades varje intervju med den äldre, 
den närstående och fokusgrupp som ett case. Initialt analyserades varje case som en enhet. 
Därefter eftersöktes likheter och skillnader mellan dessa case och de som liknade varandra 
fördes samman till ett collective case. Slutligen inriktades analysen på att identifiera genom-
gående teman i samtliga case som ingick i studien (Figur 2). Studien hade därmed inte som 
syfte att jämföra de två kommunerna med varandra utan istället att upptäcka vad som karak-
täriserade olika slags case samt att finna gemensamma teman. 
 
 
 
 
 
Datainsamling:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analys:  
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Översikt över datainsamling och analys 
 
Etiska överväganden 
Samtliga deltagare informerades om studien muntligen och skriftligen, om att deras medver-
kan var frivillig och att de hade rätt att avbryta sitt deltagande när som helst. Tillstånd inhäm-
tades från den äldre personen angående intervju av deras närstående samt personalen som 
deltagit i vård- och omsorgsplaneringen. I de fall den äldre inte ville delta, ingick inte 
VOPS:en i studien oavsett skäl. Inga personuppgifter har inhämtats och särskild vikt har lagt 
vid att utforma rapporten så att ingen enskild informant går att identifiera. De fem casen 
presenteras därför utan att ange från vilka VOPS:ar de utgår ifrån. Studien är godkänd av 
Regionala Etikprövningsnämnden i Lund, diarienummer 2012/ 472. 

Studiens datamaterial består av de tio VOPS:arna som analyserats inspire-
rad av Collective Case study och de olika erfarenheterna och upplevelserna 
av att ha deltagit i en VOPS. 

Intervju med 
den äldre 

Intervju med 
närstående 

Fokusgruppsin-
tervju med per-

sonal 

VOPS-case 
Individuella intervjuer med 
personal som inte hade möjlig-
het att delta i fokusgruppsin-
tervjun 

Varje VOPS-case analyserades för sig för att därefter 
jämföras med de andra. Case som liknade varandra 
fördes samman till ett collective case. De fem casen, 
konsturerades genom en analys av vilka ”agendor” de 
olika aktörerna hade med sig in i VOPS:en. Ingen 
åtskillnad gjordes mellan kommunerna. 
 

I den fortsatta analysfasen 
diskuterade forskarna fram 
olika frågor att ställa till tex-
ten. Materialet lästes sedan 
utifrån dessa frågor. Genom-
gående teman identifierades. 
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Resultat 
Syftet med en vård och omsorgsplanering i samverkan (VOPS) är att de personer som är 
mottagare av vård tillsammans med närstående och personal ska planera för den vård och 
omsorg som skall bedrivas i hemmet. Målet med en VOPS är att äldre personer med kom-
plexa vård och omsorgsbehov ska kunna få sina behov tillgodosedda av kommun och pri-
märvård med en långsiktig planering som följer dem mellan de platser där vården ges, i hem-
met, på särskilt boende eller på sjukhus. Främst är VOPS-planeringens målsättning att åstad-
komma en långsiktig och tvärprofessionell planering för hemsjukvården och hemtjänsten. För 
att kunna planera för den enskildes specifika behov behöver närstående och all berörd perso-
nal vara införstådd med personens önskemål, vad som ska göras och vem som har ansvar. 
Det är i det sammanhanget viktigt att personer som får vård i eget hem upplever att persona-
len utgår från deras vardag i omvårdnaden vilket kräver en djupare förståelse för den enskil-
des hela livssituation. 
 
Studiens resultat presenteras med hjälp av fem case eller typfall. De fem casen grundar sig i 
vilka agendor (mer eller mindre medvetna föreställningar och förhoppningar om vad VOPS-
mötet ska leda till) de olika aktörerna hade med sig in i mötet. Därefter presenteras tre teman; 
Inför mötet; Under mötet och; Efter mötet. Under varje tema presenteras subteman samt ett 
sammanfattande och reflekterande avsnitt. 
 
VOPS med agenda som är okänd för personalen 
Denna vård och omsorgsplanering karaktäriseras av det oväntade. Personalen kommer till 
mötet för att göra en uppföljning av en tidigare genomförd VOPS. Vid mötet står det klart 
för deltagarna att det sedan sist har uppstått en problematik som är ny eller endast delvis känd 
för personalen. Det är alltså nya och överraskande frågor och problem som lyfts upp av den 
äldre personen eller av deras närstående. Det nya handlar om allt ifrån en akut sjukdomsbild, 
nytillkomna symtom eller en svårbemästrad hemsituation. Trots att detta kommer som en 
överraskning för personalgruppen så hanterar de situationen genom att lyssna på den äldre 
och deras anhöriga och tillsammans anstränger man sig för att hitta lösningar. 
 
I detta typfall kommer man tillsammans fram till lösningar för att hantera den akuta situation-
en. De olika professionerna tar på sig olika uppgifter, läkaren skickar en remiss till sjukhuset, 
rehabiliteringspersonalen tar sig an behov av hjälpmedel, sjuksköterskan tar över ansvar för 
medicinhantering och biståndshandläggaren beviljar utökat bistånd.  När personalen i efter-
hand reflekterar över hur den äldre och dennes närstående har uppfattat mötet är de överens 
om att de är nöjda.  Även den äldre och deras närstående uttrycker att de är nöjda, inte minst 
med att ha blivit lyssnade på och tagna på allvar. En närstående ger uttryck för detta i följande 
citat: 
 

… för jag lyssnar när de pratar och sedan så lyssnar de på mig när jag vill säga 
någonting emot dem på något vis. // Så det… nej, jag trivs bra med dem, de får 
gärna komma. 
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Även om problematiken inte riktigt lösts på det sätt de närstående hade önskat finns det en 
acceptans hos de närstående. Deras besvikelse uttrycks ändå i följande uttalande från en när-
stående: 
 

Ja, så de önskemålen som vi hade dom har väl blivit upplyfta någon stans, det var 
inte frågan om något annat. // Möjligen då med undantag utav det här med 
vård... att det var inte frågan om och ta henne på hem med en gång. Där var ju 
förbehåll, men annars så var det... så var det bara till och ringa så kommer de.	  

 
Genom att personalgruppen inte har någon på förhand bestämd och förberedd agenda är de 
inställda på att lyssna på hur den äldre och deras närstående beskriver situationen. I efterhand 
ser de ett stort värde i ha genomfört denna VOPS på detta sätt. Genom att se den äldre i 
hemmiljön blir de uppmärksammade på problem som de inte tidigare har upptäckt vid besök 
på vårdcentralen. Samtliga planeringar kommer att handla om att lösa situationen här och nu. 
Någon mera omfattande planering för framtiden förekommer inte. 
 
VOPS med agenda som är okänd för den äldre 
Denna vård omsorgsplanering karaktäriseras av att det finns en förutbestämd agenda som är 
känd av personalen, men inte av den äldre. Det finns etablerade vård och omsorgskontakter 
eller så har det förekommit vård och omsorgsplanering tidigare. De flesta i personalen kän-
ner den äldre och de ser att något behöver göras. Personalen diskuterar den äldres situation 
före mötet och vet vad de vill åstadkomma med mötet och planeringen. Den äldre går in i 
mötet utan att direkt veta vad det ska handla om. 
 
I detta typfall kommer man fram till en lösning som deltagarna vid mötet uppfattar att den 
äldre personen är med på. Personalen argumenterar för sitt förslag vid mötet. De försöker 
också få den äldre att vara delaktig under mötets gång genom att ställa frågor, men den äldre 
blir överrumplad eller har på annat sätt svårt att delta och hävda sig i diskussionen. En äldre 
person uttrycker i efterhand: 
 

Och i synnerhet om de då är många också och någon som frågar olika saker 
och... det är ju.. där har vi nog pudelns kärna. // Ja, man är ensam mot dom 
alla, alla dom andra. 

 
Även om personalen känner den äldre finns det aspekter av den äldres liv och förmågor som 
personalgruppen saknar vetskap om eller av olika anledningar saknar förmåga att hantera. När 
personal som är nya på arbetet eller är tillfälliga ersättare för någon annan deltar i mötet på-
verkar det tilliten och tryggheten för den äldre i vård och omsorgsmötet. Tillsammans kom-
mer man överens om en lösning eller planering och har uppfattningen att den äldre har delta-
git i beslutet och att de är överens.  Stämningen på mötet uppfattar deltagarna som god. När 
de äldre, i efterförloppet, visar sig reagera med ilska över beslutet blir personalen först förvå-
nad. De inser dock att ilskan grundats i att de äldre inte förstått vad överenskommelsen inne-
bar och i efterhand ångrat att de accepterat den. Genom att personalgruppen har en förutbe-
stämd agenda är de upptagna med att försöka få med den äldre på förslaget. De förmår inte 
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växla om och känna in den äldres upplevelse av situationen. Efteråt inser personalgruppen att 
den äldre känt sig i underläge och inte fått komma till tals på sina egna villkor. När det hand-
lar om äldre personer som av olika anledningar har svårt att föra sin talan och förstå all in-
formation reflekterar en i personalgruppen i efterhand: 
 

Nej, det är bara att man ska nog fundera lite på...  den det berör. Om han kla-
rar detta eller inte. Att vara med. // Eller om man kan göra på något annat 
sätt för deras skull, så att dom mår bra av det ändå. För det är nog rätt så vik-
tigt ändå och ha det [mötet] alltså. 

 
Personalen pratar om olika alternativ för att undvika situationer där de äldre blir överrump-
lade att säga ja. Ett förslag går ut på att förbereda de äldre så att de ges möjlighet att tänka 
igenom förslaget i förväg. Ett annat förslag är att tänka mer på placeringen vid mötet så att 
den äldre får sitta bredvid personer som inger trygghet. Vissa vård- och omsorgplaneringar 
skulle kunna ske utan den äldres medverkan under förutsättning att deras önskemål inhämtas 
innan mötet. Planeringen i detta typfall utgår från professionernas perspektiv och rör huvud-
sakligen medicinska frågor. 
 
VOPS med agenda som är känd av alla parter 
Denna vård och omsorgsplanering karaktäriseras av att både de äldre, deras närstående och 
personalen är klara över vilken problematik som föreligger och vad mötet syftar till. Det kan 
handla om att träffas och reda ut missförstånd och att därefter komma fram till ett gemen-
samt beslut. Men det kan också, som i fallet med en akut sjuk person, inriktas på att gemen-
samt komma fram till hur man ska lösa en komplex vårdsituation på ett sätt som möjliggör 
för den äldre att vårdas i hemmet. Situationerna hanteras genom att personalen ger den äldre 
och deras närstående möjlighet att förmedla sin bild av situationen. De väljer att lyssna även 
när de möts av frustration och missnöje. Strategin blir att först lyssna, ibland ge sin bild av 
situa-tionen och förklara sitt handlande men framför allt att starta en konstruktiv problemlös-
ning utifrån den äldres och de närståendes redogörelse. 
 
När problematiken handlar om en komplex och nyuppkommen situation tar de olika yrkes-
grupperna på sig olika uppgifter. Läkaren tar hand om medicinska frågor som läkemedelsor-
dinationer. Sjuksköterskan tar på sig uppgifter om hantering av läkemedel, och biståndshand-
läggaren beviljar utökad hjälp i hemmet så att närstående ska orka med. Arbetsterapeuten 
bistår med att med kort varsel ordna med hjälpmedel. När situationen istället handlar om att 
lösa en gammal konflikt och reda ut missförstånd blir resultatet av VOPS:en att tillgodose den 
äldre personens önskemål. Alla involverade ser behovet av att träffas med en gemensam 
agenda som innebär att lösa den aktuella problematiken.  När personalen i efterhand reflekte-
rar över hur den äldre och dennes närstående har uppfattat mötet är de överens om att de är 
nöjda. 
 

För man märkte att de förde [samtalet] och ja... och att de fick svar på sina 
frågor helt enkelt och kände sig nöjda med det. 
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De äldre och de närstående uttrycker i efterförloppet att de känner sig lättade, avlastade och 
nöjda. Ett undantag finns dock. I en av planeringarna är både den äldre, de närstående och 
personalen överens om hur problematiken borde lösas. Trots denna samsyn går deltagarna 
från mötet och är missnöjda. Orsaken till deras frustration är att ingen av de deltagande har 
haft mandat att ta det beslut som skulle krävas för att lösa problematiken. Den närstående ger 
uttryck för sin besvikelse i följande citat: 
 

Om alla är överens så... skratt ... är det ju liksom... Men... men sedan skulle de 
ju ... läkaren skulle gå till sin chef och prata med henne eller med honom eller vad 
det var om detta ju. Och sedan skulle de försöka få kontakt med kommunen och 
försöka reda ut detta. Hur detta skulle gå tillväga. 

 
Personalen kommer till mötet och är förberedda på vad det ska handla om men är ändå in-
ställda på att lyssna på hur den äldre och deras närstående upplever situationen. I efterhand 
ser de ett stort värde i ha genomfört denna VOPS på detta sätt. Genom att samtala i grupp 
får de nya infallsvinklar och gruppen hjälps åt att komma på lösningar.   Dessa planeringar 
kom att handla om att reda upp gammalt groll och missförstånd men också om att lösa situat-
ionen här och nu. Någon mera omfattande planering för framtiden förekommer inte. 
 
VOPS med olika agendor 
Denna vård och omsorgsplanering karaktäriseras av att parterna, den äldre och personalen 
har olika agendor när de kommer till mötet. Det är en VOPS som har initierats för att det 
enligt personalens professionella bedömningar finns något i den äldres situation som behöver 
ses över medan den äldre har en annan prioritering av vad som är betydelsefullt. Parterna 
känner varandra och den äldres situation är känd i personalgruppen. Lyhördhet och tillit till 
varandra innebär att båda parters agendor får utrymme och prioritet under mötet. 
 
Personalens agenda handlar om att ha en långsiktig plan för att till exempel förebygga akuta 
sjukhusinläggningar och att ha en handlingsberedskap. Under mötet framkommer det att den 
äldre har en annan fråga som är betydelsefull. Det handlar om vardagen, om frihet och vär-
dighet och att slippa be om hjälp för att kunna ”känna sig som en människa igen”. Detta får 
utrymme under mötet och personalen tar det på allvar. Personalens prioritering däremot 
handlar om akuta försämringar och att undvika sjukhusinläggning. De vill förmedla trygghet 
till den äldre om att det finns hjälp att tillgå i kommunen samt att all personal känner till vad 
som ska göras. 
 

... det medicinska är ju rätt viktigt och i synnerhet när man blir försämrad och då 
är det ju viktigt att alla är trygga i vad vi håller på med, även om det inte är de 
som bestämmer vilka mediciner som ska ges. Så att alla har en samsyn i själva 
sättet att jobba med det medicinska. // Och det tror jag inte vi kan få utan att 
vi sitter ner tillsammans. 

 
Den äldre får möjlighet att ställa följdfrågor och ge sin syn på förslaget. Personalen uppfattar 
personens tveksamhet och bekräftar och svarar på frågor. Personalens lyhördhet och känne-



 
 
 

16 

dom om den äldre gör att de förstår, bådas agendorna får utrymme och de kommer till en 
lösning. Förutom trygghet och tillit i relationerna finns möjlighet att följa upp det som be-
stämdes i efterhand. 
 
VOPS utan agenda 
Denna vård och omsorgsplanering karaktäriseras av avsaknad både av agenda och av förbere-
delse inför mötet. Det är en uppföljnings-VOPS där varken den äldre, de närstående eller 
personalen har några förberedda frågeställningar. Personalen inleder med att ställa frågor till 
den äldre och de närstående om hur allt fungerar och hur personen upplever sin situation. 
 
Den äldre och de närstående berättar tillsammans hur personen mår och hur vardagen funge-
rar. De upplever att personalen är mer fokuserad och närvarande vid en gemensam träff i 
hemmet. De närstående uttrycker att det är lättare att få gehör när alla är samlade än att be-
höva söka hjälp hos var och en. Sjukgymnast och arbetsterapeut gör en översyn av hjälpmedel 
och avsätter extra tid i anslutning till mötet. En genomgång av vad som har hänt sedan sist 
görs genom att den äldre får berätta. En medicinsk uppföljning bidrar till att mönster och 
samband upptäcks. Symtom som tilltagande trötthet går att koppla ihop med läkemedel som 
satts in av specialist på sjukhuset och läkaren ändrar bland läkemedlen. 
 

Och jag vet inte varför man inte har pratat om det, man har nog inte tänkt på 
det. Man lever här och nu på något... och man har nog av det. 

 
Så resonerar en närstående över situationen att leva tillsammans med en äldre persons som 
behöver hjälp och stöd. De uppfattar inte att det finns någon särskild struktur på mötet mer 
än att en person i personalgruppen inleder samtalet. Frågorna som diskuteras kommer upp 
efterhand och handlar om den äldres vardag och hjälpbehov. Under mötet bjuds personalen 
på kaffe, en och annan historia om livet och vardagen berättas och alla deltar i samtalet. Per-
sonalen försöker leda samtalet tillbaka till konkreta ämnen som läkemedel och hjälpinsatser. 
Att mötet sker i hemmet och att den äldre och närstående resonerar tillsammans med olika 
professioner bidrar till att samband och mönster kan upptäckas och åtgärdas. I efterhand 
reflekterar personalen över detta och menar att det är lättare att upptäcka sådant när den äldre 
befinner hemma än på vårdcentralen eller på sjukhuset. Den äldre och de närstående är nöjda 
med mötet. Framtid och eventuell handlingsberedskap för oförutsedda händelser nämns inte 
på mötet, inte mer än den allra närmaste framtiden. 
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CENTRALA TEMAN - INFÖR VOPS 
Att ge och ta emot information om VOPS-mötet 
Inför VOPS-mötet blev de äldre personerna kontaktade av en samordnare som berättade att 
de ville komma och träffa den äldre och de närstående i deras hem. Den äldre personen fick 
själv ta ställning till om någon närstående skulle delta. Någon valde att ha med sina barn och 
någon annan bjöd in en utomstående som stöd. I något fall fanns det förhoppningar om att 
en speciell yrkesföreträdare skulle delta. När det visade sig att just denna person inte var in-
bjuden ledde det till besvikelse hos den äldre och deras närstående. Det gavs däremot inte 
någon skriftlig information som komplement till den muntliga om vad ett VOPS-möte hand-
lar om. 
 
I de efterföljande intervjuerna visade det sig att flera av de äldre och de närstående kom till 
mötet oförberedda. De visste inte vad mötet skulle handla om, vad syftet med mötet var eller 
hur det skulle gå till. Däremot hade de oftast en uppfattning om vilka personer som skulle 
delta. 
 

Nej, jag hade inte hört talas om VOPS innan. // Jag hade inte en aning om 
vad det var frågan om med själva VOPS:en, men nu visste vi väl ändå att det 
handlade om din träning. // Sedan vad ni kallade det för det ... brydde vi oss 
inte så mycket om, men... 

 
Samordnaren kontaktade även de i personalgruppen som var involverade i den äldre perso-
nens vård och omsorg. Som regel handlade detta om patientansvarig läkare, biståndshandläg-
gare, sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast samt kontaktperson i hemtjänsten.  
 
I den efterföljande fokusgruppsintervjun visade det sig att personalen som kallades till mötet 
som regel hade fått information om vad ett VOPS-möte innebar. Särskilt gällde det den per-
sonal som varit involverade i projektet och deltagit i fler sådana möten. Men det fanns också 
personal som kommit till mötet helt oförberedda. I något fall hade de inte träffat vare sig den 
äldre personen eller de närstående tidigare. Precis som de äldre visste de inte vad mötet skulle 
handla om, vad syftet med mötet var eller hur det skulle gå till.  
 
Sammanfattning och reflektion 
Att få adekvat och anpassad information om ett kommande planeringsmöte och om vilka 
som ska delta ökar möjligheten att alla är införstådda med vad som ska diskuteras och ger i 
sin tur möjlighet att tänka igenom sådant som man vill lyfta. 
 
Att komma förberedd 
De äldre som deltog i mötet förberedde sig som regel inte inför VOPS-mötet då de inte fått 
någon sådan uppmaning i samband med att de blev kontaktade. Det förekom däremot att de 
närstående hade förberett sig genom att skriva ner frågor. Mötet erbjöd då en möjlighet att få 
ställa frågor och få svar men också att ge uttryck för sin uppfattning och sina funderingar. I 
den efterföljande intervjun ger vissa av de närstående uttryck för att de hade behövt kunna 
mer om regelverk och om vad som påverkar beslut för att veta vilka frågor de skulle ställa. 
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Någon gav förslag på att få frågeställningarna i förväg i god tid före mötet, för att på så sätt få 
möjlighet att påverka mötet och bli mera delaktig. 
 

Eller att vi hade fått ..// .. att vi hade fått frågeställningarna och kunde 
ställa till X och fiska [efter den äldres uppfattning] under en veckas tid eller så, 
för att du kan inte sätta dig en dag och fråga. Det funkar inte. 

 
I de efterföljande intervjuerna visade det sig att även personal förberedde sig mer eller 
mindre inför mötet. Vissa förberedde sig genom att tänka igenom vad som var gjort, vad som 
hade fungerat bra och mindre bra. Andra läste igenom tidigare dokumentation. Samtidigt 
fanns det personal som inte förberedde sig alls. 
 

Ja, jag visste inte så mycket om det, jag hade bara hört talas om, då att det var 
sjuksköterska och läkaren och detta, så jag hade inte hört så mycket om det. Så 
det var väl bara lite så där ... man var ju lite nyfiken på vad de skulle prata om 
och så. 

 
Vid sjukdom eller ledighet löste personalen deltagandet med att en yrkesfunktion uteblev. I 
andra fall fick den som var i tjänst gå på mötet. Det innebar att det i vissa möten deltog per-
sonal som aldrig hade träffat den äldre tidigare och inte heller skulle vara ansvarig framöver. 
Istället deltog personen som företrädare för yrkesfunktionen. 
 
Sammanfattning och reflektion 
Att den personal som deltar i en VOPS ska komma förberedd till mötet kan ses som en själv-
klarhet och som något som ingår i yrkesrollen. Likaså att de ska få förutsättningar att förbe-
reda sig. Hur man ska hantera en situation då ”rätt” person inte kan medverka på grund av 
sjukdom eller ledighet är rimligen något man behöver ta ställning till från fall till fall.  
De äldre och deras närstående har inte på samma sätt någon skyldighet att komma förbe-
redda. Att dessa ibland kom oförberedda till planeringsmötet kan ha flera olika orsaker. Det 
kan ha handlat om att de äldre var alltför sjuka för att orka förbereda sig eller att de fokuse-
rade på annat i tillvaron. Men orsaken kan också ha varit att de var ovetande om vad de skulle 
förbereda sig inför eller att de infogade sig i ett system där man som äldre och närstående står 
i en beroendeställning till personalen. Även de äldre och deras närstående behöver få förut-
sättningar att förbereda sig genom att ges adekvat information om mötet.  Annars finns ris-
ken att personalen kommer förberedda och pålästa medan de äldre och de närstående hamnar 
i underläge. Genom att informera och involvera de äldre och de närstående i god tid före 
mötet underlättas för de äldre och deras närstående att påverka mötet och bli mer delaktiga. 
På så sätt ges de äldre en möjlighet att ge uttryck, själv eller via andra, för vad man vill i frågor 
som handlar om den egna livssituationen. Frågor som ska behandlas på ett möte med många 
människor som man i olyckliga fall inte träffat tidigare. 
 
Att ha en agenda 
I vad mån det fanns en tydlig agenda varierade om det var förstagångs-VOPS eller en upp-
följnings-VOPS. Om de äldre och deras närstående inte hade förberett sig inför mötet gick de 
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till mötet utan en egen agenda. Ofta bad personalen den äldre och de närstående att med egna 
ord berätta om det som var viktigt för dem, om hur de mådde och hur de såg på den hjälp de 
hade. Det räckte i vissa fall för att den äldre eller närstående skulle börja prata om det som 
var väsentligt för dem. 
 
Vanligare var dock att de äldre eller deras närstående hade en agenda och att särskilt de när-
stående ledde in samtalet på sina önskemål om hur den medicinska behandlingen, vården eller 
omsorgen skulle förändras. Denna agenda kunde vara känd av personalgruppen men den 
kunde också komma som en fullständig överraskning för personalen. 
 
På motsvarande sätt förhöll det sig med personalen. I samband med nya planeringar var det 
naturligt att ha en agenda då både den äldre, de närstående och personalen kände till vilken 
problematik som förelåg och alla parter hade tankar om hur problemen skulle lösas. Till andra 
möten gick gruppen utan någon egen agenda. Detta gällde särskilt uppföljningar av tidigare 
VOPS-planeringar. Men det förekom också uppföljningar där personalen pratat sig samman 
och var klar över vad man ville åstadkomma med VOPS:en.  När deras på förhand uppgjorda 
agenda var okänd kunde de äldre säga ja till något de inte har hunnit tänka igenom.  
 
Sammanfattning och reflektion 
Att ha en tydlig agenda som är känd för alla möjliggör för parterna att vara förberedda och 
delta på samma villkor. I praktiken är detta inte alltid enkelt att åstadkomma. I samband med 
en VOPS kan personalen komma till mötet och överraskas av att de äldre eller deras närstå-
ende har en agenda för mötet som de, som personal, är omedvetna om. Om personalen har 
förmåga att ställa om och vara lyhörd för det som den äldre och närstående lyfter fram kan 
även ett sådant möte leda fram till en konstruktiv VOPS.  Om istället personalen har en tydlig 
agenda som är okänd för den äldre och deras närstående finns en risk att de äldre säger ja till 
något de inte har hunnit tänka igenom. Även om personalens intention är god, bör den äldre 
ges möjlighet att förbereda sig och överväga det som föreslås utan att behöva ta ställning vid 
själva mötet. Lösningen blir att, som personal, komma väl förberedd för mötet men ändå 
kunna gå in förutsättningslöst och lyssna på vad den äldre har att säga. 
 
CENTRALA TEMAN - UNDER VOPS 
Att få berätta, lyssna och resonera med hemmet som mötesplats 
Merparten av de äldre upplevde det positivt att få berätta om sina problem, behov och öns-
kemål och upplevde att alla lyssnade. De uppskattade att mötena skedde i hemmet och ut-
tryckte en tveksamhet till om de hade åkt till vårdcentralen. Att både ha med sig en rullstol 
och behöva beställa taxi gjorde resan besvärlig. Även de närstående uppskattade att mötet 
skedde i hemmet.  En närstående ger uttryck för detta i följande citat: 
 

Vi har sånt j-a besvär och komma dit där och sitta där, alltså det med rullstol 
och bilar och det ena och det andra. Då hade vi tvekat om det inte var rent nöd-
vändigt alltså. 
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Både de själva och den äldre personen kände sig bekväma och menade att personalen kunde 
se hur de hade det i hemmet och hela deras situation. De upplevde också att det kändes som 
om personalen hade extra tid med dem och att de var mer fokuserade och närvarande när 
VOPS-planeringen skedde i det egna hemmet. 
 

Så kan jag se en fördel till med det… att man är just här hemma…, det blir en 
öppnare attityd, tryggare och öppnare attityd på något vis, tryggare såtill-
vida…..som han då som kan bli lite öppnare för det är på hemmaplan. 

 
Ja det känns…. Alltså dom är så fokuserade. //...//. Ja här och nu. De är 
närvarande. De har inte tankarna lika mycket på annat håll. 

 
Vidare ansåg de närstående att det var viktigt att all personal var med vid ett och samma 
möte. De flesta äldre personer och deras närstående upplevde inte det som ett problem när 
många människor kom hem till dem, men de hade oftast inte helt klart sig vilken personal 
kategori som hade ansvar för vad, förutom primärvårdsläkaren som upplevdes ha en central 
funktion. 
 

Det är bättre att de [kom allihop samtidigt] för då kan man ventilera och sedan 
snackar de ju sinsemellan lite saker och ting.//…//Alltså de satt här fem 
stycken och snacka ja, då kan vi göra så och så, då tycker jag vi gör så.. nej det 
gick hur bra som helst inga problem. 

 
Som regel upplevde de äldre att de fick förståelse för sina behov och önskemål och att de fick 
reda ut sådant som hade bekymrat dem. En äldre person som tränat förflyttning trodde fort-
farande att det inte var tillåtet att gå på toaletten utan att påkalla hjälp. Vid mötet visade det 
sig vara ett missförstånd och han blev lättad över att få göra sina toalettbesök själv. I många 
fall ledde mötet fram till förslag på lösningar som behövde planeras och förankras i den egna 
organisationen innan de kunde sättas i verket. I andra fall fanns det med någon i personal-
gruppen som kunde ta beslut på plats. Det kunde vara läkaren som gjorde en ändring av 
mediciner eller biståndsbedömaren som tog beslut om att bevilja bistånd om en ändrad bo-
endeform. Även de närståendes kunde få besked redan under mötets gång vilket de uppskat-
tade: ”Det gällde avlasting. Jag ville ha två veckor så det godkände de”. 
 
Även personalen upplevde att det var bra att mötas i hemmet. Där kunde de lättare uppleva 
hur stämningen var, framförallt när det fanns en närstående som vårdade sin sjuka partner. I 
samtal med närstående blev det lättare att göra sig en bild av vilka insatser som behövdes. 
Genom att hemmet var mötesplats kunde de också göra sina undersökningar i den äldres 
naturliga miljö. 
 

Om hon upplever att det är problem att gå på toaletten så kan jag be henne di-
rekt att visa hur hon gör när hon reser sig från toalettstolen, man kan direkt följa 
upp de problem hon beskriver. 
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Att mötena föregick i det egna hemmet hade stor betydelse när det gällde praktisk problem-
lösning. I hemmet kunde personalen se och förstå problemet på ett nytt sätt. Många av de 
äldre personerna levde i en miljö som inte var anpassad för människor med funktionsnedsätt-
ningar. Vid mötet i hemmet såg personalen även små detaljer som behövde korrigeras, sådant 
som inte framkommit i den övergripande vårdplaneringen på sjukhuset. Att få se med egna 
ögon gav en ökad förståelse för den fysiska miljöns betydelse. Men mötena kunde också leda 
till oväntade upptäckter. I något fall upptäckte läkaren en svår minnesproblematik, något som 
varit svårt att upptäcka vid besök på vårdcentralen. I ett annat fall upptäckte sjukgymnasten 
en rullator som var i dåligt skick och behövde bytas ut.  
 

Det jag gjorde var att byta ut hennes rullator //…// och det visste jag inte om 
innan, utan det såg jag på vägen ut därifrån. 

 
När en äldre person blir sjuk förändras relationen och rollerna inom familjen. I vissa VOPS:ar 
blev det naturligt att samtala om hur problem i vardagen kunde slita på relationen mellan 
parterna. Personalen fick en ökad förståelse för denna problematik när de såg den äldre per-
sonen och dennes närstående direkt på platsen i deras fysiska vardagsmiljö. Det innebär att 
sjukdomens påverkan på relationerna i hemmet kom upp till ytan. En närstående uttrycker 
detta i följande citat: 
 

Hon har alltid varit pedant, här har inte varit en bakterie i huset under alla år 
och så kan hon inte göra något nu, mer än damma litet. 

 
Men det kunde också bli tydligt för personalen hur betydelsefull den äldre var genom att se 
hur de närstående hade planerat i hemmet för att den äldre skulle kunna bo kvar hemma till 
livets slut. 
 

Att han var viktig, att patienten var väldigt viktig. // Jag tycker de 
har lämnat mkt plats, vi har fått ta plats med stora hjälpmedel, flyttat un-
dan soffan och allting för att han ska kunna vara där med sina grejer. // Det 
var det första jag såg också, att det var så väldigt rymligt och stort och att man 
hade verkligen jobbat för att det skulle fungera hemma ju. 

 
Samtidigt uppfattade personalen att det var viktigt att det kom ut något konkret ur VOPS- 
mötena. Det fanns en tendens att bedöma det konkreta som medicinska, snarare än sociala, 
åtgärder. I ett möte uttryckte exempelvis den äldre och dennes närstående hur betydelsefullt 
det var att en god vän kom på besök varje dag. Detta uppmärksammades av personalen men 
bedömdes som mindre väsentligt för planeringen. ”Ja, just det. De snackade mycket om han 
kompisen ja,..//…..// vi tyckte nog egentligen att det var en onödig VOPS om vi säger så”. 
 
Sammanfattning och reflektion 
Centralt i en vård och omsorgsplanering i samverkan är VAD planeringen ska leda till, 
HUR planeringssamtalet ska gå till och VAR den ska genomföras. En VOPS ska ge den 
äldre och deras närstående möjlighet att ge sin bild av verkligheten. Att som äldre eller 
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närstående få utrymme att berätta och att som personal anstränga sig för att lyssna och ta 
in vad de äldre och deras närstående tycker är utgångspunkten för en VOPS. Mycket av 
personalens vardagliga arbete bygger på förväntningar om att sitta inne på svar och kunna 
lösa problem. Att istället lyssna innan man tillsammans går in i en problemlösningsprocess 
är kärnan i en VOPS. När de äldres berättelse eller personalens lyssnande saknas går det 
möjligen att kalla mötet för en planering men det är inte en vård och omsorgsplanering i 
samverkan och det är inte heller personcentrerad vård. Att VOPS:en sker i en omgivning 
där de äldre och de närstående känner sig hemma har betydelse. De äldre blir förstådda på 
sina egna villkor och personalen får möjlighet att grunda sina beslut utifrån det de ser 
med sina egna ögon. 
 
Att känna sig delaktig eller i underläge 
Även om merparten av de äldre och deras närstående uppskattade att all personal fanns med 
vid ett och samma möte fanns det de som inte tyckte om hembesök av så många olika perso-
ner. Istället upplevde de mötet som besvärligt och kände sig i underläge när så många deltog. 
De uttryckte att de var oförberedda på vad som skulle tas upp och kunde därför inte tala för 
sin sak. I ett fall argumenterade personalen för minskade insatser då de ansåg att den äldre 
klarade sig utan deras hjälp.  Den äldre var inte förberedd och lyckades inte finna argument 
för sin sak. 
 

Man är ju så kallat oförberedd, för man vet liksom inte vad de vill. Och jag be-
dömer det mer som att de skall se om...om de kan ta bort någonting //….// jag 
var inte berättigad att få den tjänsten. Hon menade att jag var så bra nu så 
//….// jag skulle själv ... 

 
En annan orsak till att de äldre upplevde sig vara i underläge var att de inte kunde följa med i 
samtalet. När kommunikationen mer fick karaktär av information än dialog kände de sig inte 
delaktiga. I efterhand visade det sig att de inte riktigt förstått vad som blivit bestämt. De 
upplevde att de berättat om själva situationen men förstod inte vad mötet gått ut på. Efter 
sådana möten fick de närstående ta på sig att i efterhand tolka och förklara vad som bestämts. 
Citatet nedan är ett exempel på en äldre person som uttrycker sin upplevelse av mötet och 
hur den närstående försöker förklara vad som skett.	  
 

-Ja, de snackade om allt möjligt, mest OM mig snackade de.//….// 
-Ernst kände sig inte bekväm… 
-Hon snacka’ som jäkeln. Och så svarade jag på vad hon sa. Jag 
kommer inte ihåg vad det var hon frågade efter. 
-De gick igenom mötet och pratade om det var förändringar.  Då både 
hur du mådde och hur du klarade dig själv och hur du upplevde saker. 

 
När de äldre inte orkade eller inte förstod förde de närstående deras talan. Konsekvensen 
blev att den närstående fick tolkningsföreträde över den äldre personen på ett sätt som inte 
involverade denne i dialogen och att närstående och personalen ibland talade över den äldres 
huvud. Ibland hade närstående behov av att tala om situationer när de känt sig kränkta av 



 
 
 

23 

personal. De gavs utrymme att berätta om sin upplevelse men i efterhand visade det sig att 
några i personalgruppen upplevt obehag och känt sig utlämnade.  
 
Under samtalen upplevde personalen att de hade de äldre i fokus och gav dem utrymme 
genom att ställa direkta frågor. Det fanns ett antagande hos personalen att den äldre hade 
känt sig delaktig i samtalet. Under fokusgruppsintervjun reflekterade de över om det var 
viktigt att den äldre personen kände dem som kom och vilken betydelse det kunde ha att de 
var många. I vissa fall kom de fram till att det varit bättre för den äldre om antalet deltagare 
begränsats. Även om det var en fördel för all personal att alla professioner var närvarande såg 
de en risk att de äldre kände sig utsatta när de var så många som kom till deras hem. 
 

Det är ju klart enklare för patienten att ... att vi kommer dit ju, sedan 
samtidigt så är de ju med rätt utsatta, kan jag tycka. Att det kommer en hel ... 
en hel armé med vårdpersonal hem och liksom... 

 
I andra fall, när den äldre var mycket trött eller hade minnesproblematik, funderade gruppen 
på om det inte hade varit bättre att endast haft med den närstående vid mötet. I ytterligare 
andra fall kom man fram till att antalet som deltog inte hade någon betydelse. Det handlade 
istället om att göra en bedömning av den äldres personlighet och av vilken relation som fanns 
mellan den äldre och personalen. 
 

Ja, men det tror jag inte hon... för hon... hon känner oss så pass väl alltså. Så det 
tror jag inte, att hon kände sig liksom underlägsen eller någonting sånt och jag 
tror inte att hon känner att vi är emot henne. // Utan att ... för förra gången vi 
hade då t ex så hände där ju vissa saker,... utan jag tror det är mer att här får 
hon säga till alla och alla hör samma och det är ju likadant för oss, att alla hör 
samma, vi går mot samma mål. 

 
En fara de såg med att vara många var att språket och tempot i samtalet anpassades utifrån 
personalens behov istället för den äldres. De var många och det var mycket som skulle hinnas 
med. Att detta kan bli ett problem bekräftades av en närstående: 
 

Alltså han blir lite tystlåten och det är inte för att han är antisocial, men han 
blir…alltså han vill känna in först och så där, han är inte som en annan, prat-
kvarn va, utan han….han blir lite tyst då, men jag tyckte han pratade betydligt 
mer nu än vad han gjorde första gången. 

 
För att de äldre och de närstående skulle känna sig bekväma vid VOPS mötena lät personalen 
dem bestämma var de skulle sitta. Detta bestämdes i stunden och var inte avtalat i förväg. 
Ofta bjöds det på kaffe och kaffebröd. Ibland kände sig personalen obekväm med detta upp-
lägg och upplevde mötet mer som ett kafferep än som ett möte för att planera den äldres vård 
och omsorg. Samtidigt resonerade de om att anledningen till att de inte kände sig bekväma 
var att de kom utanför sin arbetsplats och in i någons privata hem. Vissa var inte vana vid att 
göra hembesök utan träffade som regel de äldre på sin egen arbetsplats.  
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Sammanfattning och reflektion 
En vård och omsorgsplanering i samverkan bygger på att alla deltagare känner sig delaktiga. I 
flera fall är den äldres delaktighet synonymt med att få uppmärksamhet men det räcker inte 
med att ställa på förhand uttänkta frågor. Den äldre personen behöver rimligen ha samma tid 
att förbereda sig som personalen eller ges möjlighet att tänka igenom och få återkomma i 
frågor som berör dem. Vissa människor vill vara till lags, inte minst gentemot den personal 
som de står i beroendeställning till. För att uppnå delaktighet är det väsentligt att hålla fokus 
på den äldre, att anpassa språket och inte minst tempot.  I de fall där de äldre inte känt sig 
delaktiga har personalen tillsammans med de närstående blivit så upptagna av att komma på 
lösningar att det gjort dem blinda för tecken på att den äldre personen känt sig obekväm och 
dragit sig undan vartefter mötet fortskridit. Situationer när den äldre personen uppenbarligen 
inte orkar med att delta behöver undvikas. Att ha någon som är särskilt uppmärksam på den 
äldre under mötet och erbjuder möjlighet att gå ifrån och vila kan provas. En lyckad VOPS 
behöver en på förhand utsedd samtalsledare vars uppgift inte primärt är att bidra till problem-
lösning utan istället att ha fokus på den äldre och på samtalet. Samtalsledaren uppgift blir att 
se till så alla parter får komma till tals och att få deltagarna att samtala med varandra. 
 
Att få syn på nytt och överföra kunskap mellan yrkesgrupper 
Det var i huvudsak personalen som noterade hur VOPS-mötet gjorde att de själva, både som 
personer och som representanter för en profession, fick insikter om den äldre personen som 
de inte känt till sedan tidigare. Dessa insikter var inget de hade förväntat sig att få ut av mötet. 
Istället kom de som en överraskning. När de äldre berättade och de olika yrkesgrupperna 
ställde frågor kunde det komma fram ny information som inte någon eller endast någon en-
staka person i personalgruppen kände till.  Personalen upplevde att de fick en annan helhets-
bild när det gällde medicinska aspekter. 
 

Det är inte säkert att man kunnat koppla det (biverkningar) till den medicinen 
om de hade kommit på besök hos urologen, för då hade det sett ut som något mer 
ja generellt, för det låg ju inte så långt bak i tiden. 
//….///Jag menar, vi försöker ju se helheten, och det har de ingen möjlighet 
till. Och de tar inte på sig ansvaret för det heller om man inte kommer på mot-
tagningsbesök, så är det ju.. Då är man uttagen ur sammanhanget…. 

 
De kom i flera fall också till insikt om att den äldre personens behov inte i första hand var 
medicinska utan snarare sociala eller att medicinska problem ledde till social problematik. När de 
fick inblick i de äldres och de närståendes liv i blev det tydligt att uppdelningen i medicinska och 
sociala behov försvårade för dem att ge en vård och omsorg utifrån vårdtagarens behov. En i 
personalgruppen uttryckte att ”plötsligt blev det ett sammanhang //…// tröskelprincipen är 
skrattretande”. De insåg att tröskelprincipen1 inte kunde gälla i alla fall. Om den hjälp vårdtaga-
ren hade från hemsjukvården togs bort skulle vårdtagarens trygghet försvinna vilket kunde ge 
oönskade konsekvenser för dennes hälsa och liv.	  

                                                             
1 Tröskelprincipen	  innebär	  att	  de	  vårdtagare	  som	  kan	  förflytta	  sig	  och	  därmed	  kan	  ta	  sig	  till	  en	  vårdcentral	  
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Att få lyssna på och ställa frågor till de andra professionerna bidrog också till att personalen 
fick en helhetsbild. Det var bra att alla fick höra samma sak samtidigt eftersom det ledde till 
att alla ”gick mot samma mål”. Att mötas skapade också tillit mellan de olika yrkesföreträdar-
na. Varje person bidrog med sin kunskap, både utifrån sitt professionsfält och utifrån sin 
personliga kunskap om den äldre och deras närstående. I diskussionen hände det att man fick 
upp ögonen även för aspekter som rörde den egna professionen. ”För där ligger den stora 
vinsten, tycker jag, i det här med... VOPS:en eller att man får intryck från andra också”. Det 
fanns också möjlighet att själv få hjälp och komma vidare genom att andra i teamet såg lös-
ningar. Närvaron av olika yrkesgrupper ledde till att en fråga väcktes, någon annan profession 
kunde koppla på och se en lösning för den äldre. Det kunde också handla om att få syn på sin 
egen förförståelse i mötet och synen på den äldre och de andra i teamet. 
 

Nej, men det väl lite grann det här att man kan inte ta för givet liksom att 
man…. Bara för att han har ett sånt jättestort omvårdnadsbehov så måste man 
lyssna på honom och hans familj och så va. Sedan vet vi kanske att det blir svå-
righeter för att man har så stort behov, men någonstans så är det just det jag 
är här för. Jag kan inte bevilja bistånd utöver vad personen önskar eller vad jag 
tycker de behöver, utan det är faktiskt vad de ansöker om. Och göra det bästa av 
den situationen. Och det är där vi behöver vårt samarbete så klart. // För det 
ska fungera i slutändan, för jag kan inte göra det ensam, utan vi behöver ju 
varandra allihop ju. 

 
Mötet kunde också uppfattas som en informationsträff om exempelvis vad som skulle göras i 
vissa situationer. Att sitta ner och prata i lugn och ro och få allas perspektiv bidrog till att få 
en helhet och gav en annan bild av situationen. 
 

Patienten kommer i ett annat läge. Det är ju deras hemmiljö liksom…sedan är 
de ju grejer där som man upptäcker där, tex hur man kör rullstol, om det är gre-
jer i vägen och så. Det ger så mycket mer. 

 
Sammanfattning och reflektion 
Det primära är att VOPS-mötet ska leda fram till en tillfredsställande och hållbar situation 
för de äldre och deras närstående. Att samla alla parter till gemensam genomgång och pro-
blemlösning är tids- och kostnadskrävande samt kräver planering då mötet bygger på att alla 
aktörer ska kunna samlas vid ett och samma tillfälle. Frågor som naturligt uppkommer är 
om det går att rationalisera genom att endast involvera de professioner som man på förhand 
vet är centrala. En annan rationaliseringsåtgärd som diskuteras är om VOPS-mötet måste 
genomföras i den äldres hem eller om det kan ske på vårdcentralen. Det råder en stor sam-
stämmighet bland både de äldre, de närstående och personalen att vinsterna med att genom-
föra mötet i hemmet är stora.  Att se den äldre i sin hemmiljö gör att komplexiteten fram-
träder tydligare. Samtidigt ger det också möjlighet att komma på lösningar. I vad mån samt-
liga inblandade professioner behöver vara närvarande är svårare att ge ett entydigt svar på. 
Personalen ser ett värde i att alla har fått höra samma saker, att de i samtalet lyssnar och lär 
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sig av varandra samt att gruppen tillsammans kan komma längre i problemlösning än om 
var och en arbetar med att lösa ”sitt” problem. Samtidigt uttrycker de en rädsla för att den 
äldre ska känna sig invaderad och hamna i underläge. Bland de äldre och deras närstående 
finns alla varianter, vissa anser att det är bra att hela gruppen är samlad. Andra har känt sig i 
underläge och har haft svårt att uppnå delaktighet. Rimligen är detta en fråga som behöver 
bedömas från fall till fall. Beroende på problematiken, den äldre personens tillstånd och 
personlighet kan gruppens sammansättning behöva se olika ut. 
	  
CENTRALA TEMAN - EFTER VOPS 
Att våga lita på det som blev bestämt 
En misstro fanns hos en del äldre och närstående till att det som blev bestämt verkligen skulle 
sättas i verket. Alla hade inte heller en klar uppfattning om vad som hade bestämts. Misstron 
handlade inte endast om hjälpen skulle bli av utan om hur det skulle gå till. I vidare diskussion 
framkom att misstron byggde på dåliga erfarenheter av förhoppningar som grusats och över-
enskommelser som inte hade infriats. Ett möte och en tillit som fått sig en törn kan påverka 
nästa möte i framtiden. 
 
Att följa upp 
De äldre och deras närstående förvånades över att det gick att arrangera en VOPS med alla 
yrkeskategorier representerade och reflekterade över att ett sådant resurskrävande möte be-
höver följas upp. Särskilt närstående poängterade sitt behov av uppföljningar och uttryckte 
förundran över att sådana inte skedde i nära anslutning till VOPS:en. 
 

Alltså, det har ju inte varit någon kontinuerlig uppföljning. Hade det varit en 
kontaktperson som liksom kanske hade ringt upp. Ja, en gång i halvåret. 
’Hur är läget? Hur är det nu? Är det läge för en ny träff?’ För jag menar, det 
måste kosta jättemycket. Här sitter alla professioner i kanske en timma. Det 
kostar jättemycket. Men kanske någon person i den här gruppen som checkade 
av. 

 
Även personal resonerade om uppföljande möten och uttryckte önskemål om att samtala per 
telefon personalen emellan. Andra tyckte inte att det behövdes utan ansåg att man skulle 
kunna lita på att det som blivit överenskommet också blev utfört. Fanns det frågetecken 
kontaktade man varandra. Personalen resonerade också utifrån att det skulle behövas tätare 
träffar i form av VOPS hos äldre personer som har flera sjukdomar. 
 

... men det gäller ju i princip alla patienter som man gör VOPS på, de är ju 
äldre och de är ju multisjuka… och då får man ju ställa in sig på att man har 
ett nytt möte där man samlas allihop efter en viss tid igen, antingen det är om två 
år eller när det gäller den här patienten som har en sådan allvarlig sjukdom… så 
är det kanske redan om ett par månader, för då är förutsättningarna an-
norlunda. 
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Efter mötet åkte de flesta åt olika håll såvida de inte hade samåkt. I de fall man åkte tillsam-
mans diskuterades mötet i bilen. Någon uppföljning med reflektion över det som kommit 
fram sågs inte som aktuellt. 
	  
Sammanfattning och reflektion 
I en tillvaro där både den äldre och de närstående är i behov av hjälp och där det sker föränd-
ringar hela tiden underlättar det att ha någon att vända sig till. En sådan person skulle kunna 
vara den som samordnar VOPS:en eller någon annan i personalgruppen. För vissa räcker det 
med att ha en kontaktperson, ansvarig sjuksköterska eller PAL så länge det finns etablerade 
goda relationer. Men det finns hos andra behov av en särskilt utsedd person som de vet att de 
får kontakta. För att kunna göra en uppföljning av VOPS:en räcker det ofta med ett telefon-
samtal. 
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Diskussion 
Vård och omsorgsplanering i samverkan – VOPS är en process som de enskilda personerna 
bakom professionerna behöver lära sig och organisationerna behöver komma fram till lös-
ningar för hur deras samverkan kan fungera på bästa sätt. Det finns sannolikt inte en mall för 
alla och detta i dubbel bemärkelse. De äldre och deras närstående har olika behov och varje 
kommun behöver finna sina lösningar på hur de ska arbeta med vård och omsorgsplanering i 
samverkan. De personer, ofta med komplexa vårdbehov, där det är aktuellt med VOPS har 
inte likadana behov utan mötet behöver anpassas efter både person och situation. Det kan 
innebära att deltagarna begränsas till ett mindre antal personer. Att vara många i hemmet kan 
innebära att den äldre och närstående hamnar i underläge. Det behöver det inte göra om det 
finns en struktur på mötet där den äldre och närstående ges en framträdande roll. En roll som 
passar dem, ett anpassat tempo och där det finns etablerade och tillitsfulla relationer. 
 
VOPS är ett arbetssätt som handlar om att den äldre ges en ökad delaktighet och en god vård 
och omsorg med en långsiktig plan baserad på tvärprofessionell kompetens.  Förberedelse 
inför ett möte är något som känns som en självklarhet för flertalet av professionerna, men det 
skedde på olika sätt och det var inte heller alla som förberedde sig. Det förutsätter att perso-
nalen vet vad VOPS går ut på, att de vet sin egen roll och hur ett möte går till. Här behöver 
de olika aktörerna samarbeta för att tillsammans komma fram till hur VOPS ska gå till i den 
aktuella kommunen och med de aktörer som är aktuella. De två kommuner som var med i 
denna studie deltog även i projektet Patientprocess Multisjuka äldre vilket innebär att de har 
gjort ett större antal VOPS:ar. Det kan ha hjälpt dem att definiera behov och att se när VOPS 
är värdefullt att göra. Att ”VOPS:a” är ett arbetssätt och en process som deltagarna och 
organisationerna tillsammans behöver lära sig. Det ser olika ut i olika kommuner. Beroende 
på hur kommunen är organiserad måste samarbetssätt utvecklas av personalen. Annars finns 
en risk att detta arbetssätt inte håller på sikt. 
 
I den här studien intervjuades personalen i grupp, med fokusgruppsmetodik. Under samtalen 
när deltagarna med olika professioner och olika lång erfarenhet av både yrke och att ha delta-
git i VOPS- möten berättade och lyssnade på varandra ”återskapades” mötet. Det var en 
möjlighet att tänka igenom vad som skedde, vad mötet ledde till och ledde till en reflektion 
över vad den äldre och närstående förmedlade. Utan reflektion är det lätt att fastna i sin pro-
fessionella syn och sina egna föreställningar om den äldres situation. Genom att avsätta tid i 
verksamheten skapas utrymme och det meningsfulla med arbetssättet blir tydligt. Ett annat 
sätt att förstå vad som fungerar i mötet är att fråga den äldre och närstående. Det skulle 
kunna vara en del i uppföljningen och ett sätt att få återkoppling. En sådan uppföljning måste 
dock göras med eftertanke. 
 
Vård och omsorgsplanering i samverkan med flera personer och organisationer involverade är 
en kostsam process. Därför bör arbetssättet användas med omsorg för att undvika rutinar-
tade, slentrianmässiga VOPS-möten som upplevs onödiga och till och med kan vara till skada 
för den äldre. Genom att ha en samordnare som håller i trådarna och är den som personalkan 
vända sig till för att initiera en vård och omsorgsplanering i samverkan kan samordnaren 
avgöra när det finns behov av att samlas. Samordnaren kan själv, eller med hjälp av personer 
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som känner den äldre, organisera så att ”rätt” personer kallas till mötet. De kan också, utifrån 
kännedom om den äldre, ta beslut om mötet bör ske i annan form. Att införa VOPS som en 
del i verksamheten förutsätter också stöd hos ledningen i samtliga organisationer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Skärningspunkt mellan den äldres inifrånperspektiv och professionernas utifrånper-
spektiv 
 
En av framgångsfaktorerna är att ha ett tydligt och gemensamt syfte. Utgångspunkten är att 
tillsammans diskutera den äldres situation som den äldre upplever och beskriver den för att 
därefter använda sig av deltagarnas professionella bedömningar (figur 3). I vårt material har vi 
sett att de olika deltagarnas agendor kan skilja sig åt. Detta kan vara en tillgång om personalen 
är medvetna om det och lyhörda inför den äldre och närstående. Mötet behöver ske i sam-
talsform och i dialog. Det kan behövas träning i att föra en dialog och samtala om känsliga 
frågor, inte minst när mötet sker med många personer inblandade. 
 
Ett sätt att arbeta med samverkan och utveckling av VOPS är att medvetandegöra vad arbets-
sättet innebär. Vi upptäckte likheter med den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar. Inte för 
att VOPS alltid handlar om palliativ vård utan för att den bör bygga på en uttalad och med-
veten vårdfilosofi och hörnstenarna är överförbara till vård av äldre. Här tänker vi framför allt 
på teamsamverkan, kommunikation samt stöd till närstående, men också att lindra symtom. 
 
I Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2013) po-
ängteras samarbete i multiprofessionella team vilket anses nödvändigt för en god vård. Det borde 
rimligen vara detsamma även inom vård av äldre med den komplexitet som finns. Det behövs 
stöd från ledning i de olika organisationerna och ibland praktisk hjälp att organisera och se till 
att det finns utrymme i den dagliga verksamheten t ex genom att regelbundet avsätta tid för 
möten. I fokusgruppsintervjuerna framkom att det var lärorikt att lyssna på andra. På så sätt 
fylldes kunskapsluckor om den äldre och om de andra organisationerna. Därmed skapades en 
helare bild av den äldres situation och vad teamet tillsammans kunde erbjuda och skapa. 
Blomqvist (2009) menar att teamarbete handlar om att knyta band mellan både enskilda med-
arbetare och arbetsgrupper och att det krävs möjlighet att träffas och diskutera arbetsformer. 
Här är det viktigt att få med tillräckligt många både på ledningsnivå och på utförarnivå för att 
motverka krafter som vill dela och avgränsa. Att arbeta med vård och omsorgsplanering i 

Den äldres inifrånperspektiv 
vardagen med sjukdom 

och framtid 
 

De olika professionernas utifrån-
perspektiv på den äldres situation 
- grundad på professionella	  be-
dömningar i deras arbetsvardag 
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samverkan är en process som varje deltagare behöver lära sig. Rämgård (2010) menar att en 
lärande organisation med utrymme för reflektion öppnar för nya insikter. Grupper kan bryta 
ner invanda tankemönster och skapa nya föreställningsvärldar och för detta behövs reflektion 
i grupp, inte nya riktlinjer eller utvärderingsinstrument. 
 
En annan hörnsten är kommunikation. I mötet med äldre behövs både ett anpassat tempo, 
dialog och information. Här menar Socialstyrelsen (2013) att information är en grundförut-
sättning för att mötet ska ske i samråd. Kommunikation är mer än att ge information. Istället 
handlar det om ett ömsesidigt informationsutbyte och ömsesidig förståelse och stöd. Utan 
information som den berörde kan ta till sig finns inte möjlighet att delta i beslut och plane-
ring. Istället får de professionella övertaget i besluten, trots att det sällan är deras intention.  
Ekdahl, Andersson och Friedrichsen (2010) beskriver i sin studie sårbara äldre patienters 
delaktighet i beslut om medicinsk vård och menar att det i huvudsak är en fråga om god 
kommunikation och information. Det behövs mer tid, så få människor som möjligt inblan-
dade och uppmärksamhet på språkbarriärer. I en VOPS måste mötesformen alltid anpassas 
till de äldres förutsättningar. Detta kan ske genom att anpassa tempo och struktur, genom att 
skapa en trygg atmosfär med någon närvarande som värnar den äldres intressen samt genom 
att erbjuda betänketid innan beslut fattas. Det ställer extra stora krav på personalen att an-
passa kommunikationen till personer med begränsad autonomi. Socialstyrelsen(2013) tar i sitt 
kunskapsstöd upp detta som en bemötandefråga som kräver kunskap om olika funktionsned-
sättningar och färdighet i att samtala. 
 
Stöd till närstående är en annan av hörnstenarna. Närstående deltar ofta i VOPS-möten och där 
tar de olika mycket plats. I många fall är de en förutsättning för att den äldre ska känna sig 
bekväm i sammanhanget och utgör därmed en trygghet. Samtidigt är det en balansgång mel-
lan att de närstående utgör trygghet och att de tar plats på ett sätt som gör att den äldre ham-
nar i skymundan. Här finns anledning att fundera över mötets utformning för att ge den äldre 
möjligheten att ta del i beslut och vara delaktig utifrån sina förutsättningar. Närstående kan 
också vara i behov av stöd för egen del. Det är viktigt att personal är lyhörd för detta och 
erbjuder dem stöd och utrymme när så behövs.  
 
En fjärde hörnsten handlar om att lindra symtom, inte bara fysiska utan även existentiella. Per-
sonal som deltar i en VOPS behöver kunskap för att känna sig trygga i att bemöta existentiella 
frågor. Dessutom krävs lyhördhet både för vad den äldre vill ta upp och för vad han eller hon 
inte vill diskutera. En anledning till att förhållandevis få VOPS:ar i studien har varit framåtsyf-
tande kan vara att personal inte känt sig bekväm med att lyfta frågan om hur de äldre ser på 
framtiden vid en möjlig försämring. Kanske handlar det också om att den äldre och deras 
närstående befinner sig i nuet och tänker förbättring eller träning för att bevara funktioner. 
Vårt budskap är att en VOPS kan vara framåtsyftande men att den lika väl kan behöva inrik-
tas på nuet. Att lyssna in var den äldre och närstående befinner sig och att ha med sig ett 
salutogent perspektiv är centralt (figur 3). 
 
När det gäller samverkan visar forskning på vikten av en gemensam värdegrund. Rämgård 
(2010) finner i sin studie om närsjukvård och samverkan mellan professioner att det ofta finns 
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ett för givet tagande i tolkningen av situationer. Genom att reflektera tillsammans och lyfta speci-
fika situationer ökar förståelsen både för varandra, men också för komplexiteten i enskilda 
fall. Personal kan behöva ”prata fritt” utan den äldre och närstående. Gunilla Silfverberg 
(2006) uttrycker att personal, genom att reflektera tillsammans, kan gå på besök i (var)andras 
verklighet. Denna verklighet innefattar både den äldres och de andra professionernas vardag 
(figur 3). Vidare menar hon att reflektion har en avsevärd, om inte avgörande, betydelse för 
både den personliga och den professionella utvecklingen liksom för utveckling av verksam-
heten. Sannolikt gäller detta även för utveckling av samverkan mellan organisationer. I fokus-
gruppsintervjuerna med personalen skedde en sådan kunskapsöverföring som ledde fram till 
nya insikter om den äldres situation och sammanhang och en större förståelse för varandras 
perspektiv. Om reflektion i grupp har en sådan viktig betydelse för utvecklande av VOPS 
som arbetssätt och för samverkan mellan organisationerna behövs att ledningen i respektive 
organisation ger utrymme för gemensam reflektion. 
 
Till sist vill vi nämna samordnarens roll i vård och omsorgsplanering och hur vi ser på den. 
För att en vård och omsorg ska vara en sammanhållen vård måste någon samordna detta. 
Enligt Socialstyrelsen (2011) är samordnarens uppgift att ”...planera, koordinera, styra och 
följa upp vården av en individ”. Vi ser att samordnaren fyller en viktig funktion före och efter 
VOPS i kontakten med den äldre och i arbetet med att planera och följa upp ett VOPS-möte. 
Samordnaren kan vara den som leder samtalet under mötet men mötet kan också ledas av 
andra som är beredda att ta den rollen. Till rollen som samordnare behövs en person som har 
sitter centralt i organisationen, med fördel inom kommunen, och med möjlighet och förmåga 
att samordna både inom och mellan organisationer. Den person som samordnar VOPS be-
höver förstå och tro på processen, fånga upp ny personal och ha förmåga att ”lära ut” proces-
sen om och om igen.  Samordnarens professionstillhörighet är däremot underordnat dennes 
personliga kompetens och egenskaper.  
  



 
 
 

32 

Framgångsfaktorer för VOPS 
Materialet ledde till fem typfall med teman som går igenom alla typfallen, men också ett antal 
framgångsfaktorer. Dessa presenteras närmare nedan och finns även som översiktsbild, se 
bilaga 1. 
 
Detta behöver ske före en VOPS 
• Ett tydligt syfte med VOPS:en som alla parter känner till och finner angeläget 
Syftet eller anledningen till mötet behöver kommuniceras tydligt till både den äldre, närstå-
ende och personal för att alla ska ges möjlighet att förbereda sig mentalt och kunskapsmässigt 
inför ett möte. Här kan samordnaren göra en viktig insats genom att anpassa informationen, 
inte minst till personen som VOPS är till för. 
 
• VOPS:en planeras in i rätt tid 
Med rätt tid menas att inte vänta för länge utan att istället träffas och gå igenom situationen 
med personen och de olika professionerna innan den blir för komplex och leder till akuta 
lösningar. Det kan även handla om situationer som mynnar ut i en misstro eller konflikt om 
det inte uppmärksammas i tid och som tar fokus från den äldres situation och behov. 
 
• Adekvat information – till den äldre, närstående och personal 
Information om anledningen till mötet, vilka personer som kommer och i stora drag hur 
VOPS-mötet brukar gå till. Muntlig information bör kompletteras med skriftlig information. 
Förutom den äldre och närstående behöver ny personal som inte varit med tidigare ges in-
formation och vad som förväntas av dem på ett möte. Återigen har samordnaren en viktig 
roll att fylla.  
 
• Möjlighet att förbereda sig – gäller den äldre, närstående och personal – förutsätter adekvat 
information om vad mötet ska handla om 
Den äldre och närstående ska ha möjlighet att förbereda sig och tänka igenom vad som är 
väsentligt och betydelsefullt för dem. Samordnaren kan uppmuntra dem till detta och det ger 
en signal om att deras förberedelse och delaktighet är betydelsefull. 
 
 
Detta behöver ske under en VOPS 
• Rätt personer med rätt kompetens och mandat att besluta deltar i mötet 
Rätt personer innebär att se till så att ingen person med nödvändig kompetens eller besluts-
mandat saknas, men också att överväga vilka personer och kompetenser är överflödiga vid det 
aktuella mötet. 
 
• Etablerade och goda relationer 
Det verkar som att det har betydelse om det finns goda relationer som bygger på tillit för att 
skapa en god atmosfär och dialog under mötet. Det är bra att medvetandegöra om det finns 
sådana relationer innan mötet. 
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• Utbyte mellan den äldre och professionerna. Tillföra och inhämta kunskap om den äldres 
situation, önskemål och vardag 
Kunskapsutbytet kan också innebära överföring mellan professioner genom att lyssna in de 
andra och på så sätt fylla kunskapsluckor om den äldres situation och skapa en hel bild. Ge-
nom att vara öppen för det som kommer upp kan ny förståelse skapas. 
 
• Samtal i dialog där den äldre kan delta – förutsätter att tempo och information är anpassat 
och med ett begripligt språk 
Här kan samtalsledaren styra och anpassa så att den äldre och närstående kan delta samtidigt 
som alla får komma till tals och det som är angeläget att prata om kommer upp under mötet. 
 
• Struktur under mötet - en person leder samtalet 
Någon av deltagarna utses att leda samtalet om inte det finns en särskild person som har till 
uppgift att hålla i VOPS. Det är viktigt att den personen vill leda samtalet och känner sig 
bekväm i rollen och insatt i syftet med den aktuella VOPS. 
 
Detta behöver ske efter en VOPS 
• Den äldre och närstående behöver veta vem de kan kontakta vid frågor och funderingar 
efter mötet 
Innan mötet avslutas lämnas uppgifter om vem den äldre och närstående kan vända sig till 
efteråt om det finns frågor eller om det har dykt upp funderingar. 
 
• Uppföljning - mellan samordnare och den äldre samt mellan professioner 
Det kan handla om en telefonuppföljning mellan samordnare och den äldre och närstående 
en tid efter mötet. Vid behov kan även uppföljning ske i grupp med de olika professionerna. 
Här kan det finnas olika varianter, allt efter situationen och vad det finns för möjligheter i 
organisationen. 
 
Slutsats 
 

Studien visade att både äldre, närstående och personal i huvudsak uppfattar vård och om-
sorgsplanering i samverkan (VOPS) som positivt. De som deltagit i intervjuerna är överens 
om att den ska ske i hemmet hos den äldre. För personalen är VOPS ett arbetssätt som ger 
alla involverade möjlighet att få nya insikter. Det ger också möjligheter till kunskapsutbyte 
dem emellan för att säkerställa att den äldre får rätt vård och omhändertagande. Eftersom det 
är en tids- och kostnadskrävande process ska den göras med omsorg och följas upp i efter-
hand. Det kan ske per telefon då samordnaren kontaktar den äldre och/eller närstående och 
ska vara överenskommet vid VOPS-mötet. På så sätt har den äldre möjlighet att tänka ige-
nom det som har diskuterats och det finns möjlighet att ge och få återkoppling på insatta 
åtgärder.  
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Bilaga 1 
 
Framgångsfaktorer för VOPS 
 
 

FÖRE	  VOPS	  

• Ett tydligt syfte med VOPS:en som alla parter känner till 
och finner angeläget 

• VOPS:en planeras in i rätt tid 
• Adekvat information –  till den äldre, närstående och 
personal 

• Möjlighet att förbereda sig – gäller den äldre, närstående 
och personal – förutsätter adekvat information innan om 
vad mötet ska handla om 

UNDER	  VOPS	  

• Rätt personer med rätt kompetens och mandat att 
besluta deltar i mötet 

• Etablerade och goda relationer 
• Utbyte  mellan den äldre och professionerna. Att tillföra 
och inhämta kunskap om den äldres situation, önskemål 
och vardag  

• Samtal i dialog där den äldre kan delta – förutsätter  att 
tempo och information är anpassat och med ett 
begripligt språk 

• Struktur under mötet - en person leder samtalet 

EFTER	  VOPS	  

• Den äldre och närstående behöver veta vem de kan 
kontakta vid frågor och funderingar efter mötet 

• Uppföljning - mellan samordnare och den äldre samt 
mellan professioner 
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