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Undersökning: Videomöten vid SVPL
Vi är en grupp IT-studenter från Göteborgs Universitet som har fått i uppgift av Västkom/GITS att 
undersöka användandet av videomöten vid samordnad vård- och omsorgsplanering. 

Ifall du har fått tillgång till denna enkät är du en av de personer som uppnår de kriterier som ställs, 
och vi är därför väldigt tacksamma om du skriver så utförligt som möjligt.

Tack för att du deltar i denna undersökning!  

*Obligatorisk

1. Vad har du för yrkesroll? *
Markera endast en oval.

 Sjuksköterska

 Rehabpersonal

 Distriktssköterska

 Läkare

 Biståndshandläggare

 Övrigt: 

2. Vilken ort är du verksam i? *
Markera endast en oval.

 Hjo

 Göteborg

 Stenungsund

 Övrigt: 

3. Vilken organisation/förvaltning arbetar du inom? *
Markera endast en oval.

 Sjukhus

 Närhälsan

 Privat vårdcentral

 Kommun

 Rehab (Närhälsan och privat)

 Övrigt: 

4. Namnge vilken arbetsplats du jobbar på. *
Exempel: Östra Sjukhuset.

5. Har du någon erfarenhet av videomöten i
samband med vårdplanering? Om ja, hur
länge har du använt detta arbetssätt? *
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6. Ungefär hur många vårdplaneringsmöten deltar du i varje månad? *
Markera endast en oval.

 1 - 4

 5 - 8

 9 - 13

 14 - fler

 Övrigt: 

7. Ungefär hur många av dessa vårdplaneringsmöten genomförs via videomöten? *
Markera endast en oval.

 0 - 25%

 25 - 50%

 50 - 75%

 75 - 100%

 Övrigt: 

8. När ni använder videomöte, vad är de huvudsakliga skälen till att ni gör det?
 

 

 

 

 

9. När ni väljer att INTE använda videomöte, vad är de huvudsakliga skälen till att ni avstår
att använda videomöte?
 

 

 

 

 

10. Vad tycker du om videomöten som arbetssätt?
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Tillhandahålls av

11. Vilka eventuella förbättringar kan göras för att ni ska använda videomöten mer? *
 

 

 

 

 

12. Kan du tänka dig att medverka i en djupare
intervju via telefon/video gällande dina vanor
av videomöten och varför det används så
mycket/lite som det gör? Skriv din mail.

13. Är det något annat du vill tillägga?
 

 

 

 

 


