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Samordnad vårdplanering 

”Det avser en process som syftar till att tillsammans med patienten 

samordna planeringen av dennes fortsatta vård och omsorg vid överföring 

från en vårdform till en annan.” 
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Bakgrund 

Ivar är inlagd efter en stroke och är snart utskrivningsklar. Vårdplaneringsmötet 

sker avskilt vid Ivars sjukbädd. Deltagare är Ivars fru Alice och dotter Maggi, 

avdelningssköterskan och biståndshandläggaren. Närstående och professionella 

menar att Ivar behöver rehabilitering på särskild enhet. Hembesök har inte gjorts, 

men arbetsterapeut har gjort ADL-bedömning. Paret bor i tvåplansvilla och har ingen hemtjänst. 

 

Metod 

Vårdplaneringsprocessen 

Efter utskrivning kommer Ivar att behöva fortsatt vård, omsorg och rehabilitering. Därför har 

ansvarig läkare, med Ivars samtycke, kallat kommunens biståndshandläggare till samordnad 

vårdplanering (SFS 1990:1404). Vårdplaneringen är ett viktigt steg i vård-, omsorgs- och rehabi-

literingskedjan (Lindström, 2011, s9). Vårdplaneringens steg, se bilaga 1. Syftet med mötet är 

att i samråd med Ivar upprätta en vårdplan: utifrån från hans behov, som han själv upplever dem. 

Planen beskriver vilka insatser som behövs och är ett konkret, strukturerat hjälpmedel för sam-

ordning mellan berörda parter (Socialstyrelsen, 2008). När vårdplanen justeras övergår det 

medicinska ansvaret från sjukhuset till annan vårdgivare (Lindström, 2011, s9).  

Medverkande vid vårdplaneringen ska ha den kompetens som krävs för att göra en god plane-

ring av insatser för Ivar (SOSFS 2005:27).  Det kan vara sjuksköterska, läkare, sjukgymnast 

och/eller arbetsterapeut från sjukhus och mottagande vårdenhet, samt biståndshandläggare från 

kommunen (Andersson, 2005).  

Kompetens kan definieras som ”förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kun-

skap och färdigheter” (Socialstyrelsen, 2005). Det betyder att ha adekvata kunskaper och färdigheter 

i relation till Ivars behov, samt att använda dem väl. Legitimation innebär att ha det yrkeskunnande, 

kompetens, erfarenhet och förhållningssätt som Socialstyrelsen anger för respektive profession. 

Här ingår att ha kunskap om kommunikation och bemötande (Socialstyrelsen, 2005), då detta är 

nödvändigt för att ge vård av god kvalitet (Larsson, Palm, & Rahle Hasselbalch, 2008, s106). Det 

innebär bland annat att vara lyhörd för patientens perspektiv, och vara mån om dennas integritet 

och självbestämmande. Dessa krav ställs även på biståndshandläggare (SOSFS 2007:17). Professio-

nerna ska också leva upp till sina respektive yrkesetiska regler (Codex, 2012, 3 okt), och kunna 

agera i enlighet med de lagar och regler som styr vård och omsorg.  

Brister i vård och omsorg behöver inte betyda att yrkesutövarna är inkompetenta eller slarvar. 

Ofta finns orsakerna att finna i bristande rutiner, organisation, ledarskap, bemanning och kom-

munikation mellan medarbetare på olika nivåer (Drott Tolf, Ardström & Eriksson, 2010, s66).  
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Biståndshandläggning 

Behovsbedömning utgår från en utredning av patientens behov och resurser, bostadsförhållande 

och resurser i omgivningen. Kan inte behovet tillgodoses på något annat sätt ska bistånd beviljas 

(Dunér & Nordström, 2005, s79-80). Att ta beslut om bistånd är en myndighetsutövning, som 

innebär makt (Dunér & Nordström, 2005, s60). Det är därför av vikt att det utförs på ett korrekt 

sätt (Rönnbäck, 2011, s43-44). Biståndshandläggare behöver kunna hantera stora mängder 

information och förena olika intressen mellan parterna i vårdplaneringsprocessen, inom ramen 

för lagar och regler (Dunér & Nordström, 2003).    

En ansökan om bistånd kan göras muntligt och den ska utredas utan dröjsmål. Handläggaren 

ska underlätta dialog och använda begripligt språk (Dunér & Nordström, 2005, s36, 38). Beslutet 

ska vara konkret, lätt att förstå, tidsbestämt, och ange vad målet med insatsen är (Talman, 2011, 

s85-86). 

Socialtjänsten ska ha rutiner som säkrar kvaliteten i verksamheten (SOSFS 2006:11 (S)). Det 

handlar till exempel om hur handläggning ska ske, uppföljning och utvärdering av beslut, sam-

arbete med andra instanser kring en person: hur samverkan ska ske och hur information överförs. 

Det ska också finnas rutiner för att kontinuerligt kontrollera att personalen har rätt kompetens för 

sina arbetsuppgifter, att de får kompetensutveckling i takt med verksamhetens behov, och att 

bemanningen är sådan att handläggaren kan sköta sitt uppdrag.  

Rehabilitering efter stroke 

Almborgs studie (2008) på strokepatienter visar att de flesta tyckte sig ha fått information, men 

färre upplevde att de var delaktiga i planeringen av medicinsk behandling och behov av vård, 

omsorg och rehabilitering, samt målformulering. Sociala utomhusaktiviteter och att kunna utföra 

sina tidigare intressen är viktiga variabler för ökad hälsorelaterad livskvalitet ett par veckor efter 

utskrivning. Personlig vård och upplevd delaktighet i vårdplanering är också variabler som på-

verkar. Detta kan vara av vikt att ta hänsyn till i behovsbedömning vid vårdplanering, för att åt-

gärder ska stödja tillfriskande och bidra till ökad livskvalitet (Almborg, 2008, s88). 

Vårdkommunikation 

God vård kännetecknas av att patienten bemöts med respekt, och får delta i planering kring sin 

vård. För att kunna sköta sin hälsa ska patienten få tillräcklig information i en begriplig form. 

Patientens kunskap och erfarenheter ska få rum i planeringen, och kontinuitet i vårdkontakterna 

ska erbjudas (Socialstyrelsen, 2011, s37-38). Hur ett möte och en kommunikation fungerar beror 

av omständigheter hos personerna, och i fysisk och social miljö. Därför krävs insikt om de vill-

kor och förutsättningar som har betydelse för samspelet i vårdmötet. Ståhl menar att om de pro-
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fessionella inte har kunskap om det komplicerade förhållande som omger vårdmöten riskerar det 

att sänka kvaliteten både mötet och i deras professionella förhållningssätt (Ståhl, kap 2, 2008). 

 

Resultat 

Socialstyrelsen (2011, s10-11) anger att vården måste bli bättre på att anpassa information till 

patientens förutsättningar, och att det brister i delaktighet och helhetssyn. Ivars vårdplanering är 

ett talande exempel: här syns brister i delaktighet, samordning mellan professioner, informations-

utbyte, myndighetsutövning, bemötande och empati, kartläggning av Ivars situation. Dessutom 

är mötet är ostrukturerat och resultatet är otydligt. 

Kommunikation och delaktighet 

För att kunna vara delaktig krävs att patienten är väl informerad (Socialstyrelsen, 2009c, s49). 

Eftersom stroke påverkar minne, uppmärksamhet, och förmågan att ta in och bearbeta informa-

tion måste de professionella anpassa sin information till Ivars förutsättningar och ge den kontinu-

erligt: fylla på, förtydliga och följa upp (Socialstyrelsen, 2009c, s50). Professionella bör fortlöp-

ande kontrollera att de inblandade har förstått (Socialstyrelsen, 2011). Det som Ivar med familj 

har fått veta kring stroke verkar ha landat, men de saknar information om bistånd och eftervård.  

Det är viktigt att ge tid till dialog och frågor. Trots att fru Alice har många frågor kring bi-

stånd är biståndshandläggaren snål med svaren. Men båda professionella uppmuntrar till telefon-

kontakt vid frågor, vilket är positivt (Socialstyrelsen, 2009c, s51).  

Samtalet är vårdgivarcentrerat, handlar om att ge information, och att argumentera för 

experternas syn genom att motivera, övertyga, övertala. De professionella använder sig av fack-

uttryck som försvårar förståelsen. När frun uttrycker att hon inte förstår fortsätter biståndshand-

läggaren envist med yrkestermer som ”bistånd” och ”behov” vars innebörd kanske inte står klart 

för Ivar och närstående. Sjuksköterskan ger också motstridiga budskap: bemöta Ivar från vänster 

för att stimulera, men uppmanar att vrida tallriken när han äter. 

De professionella styr samtalet och visar ett paternalistiskt förhållningssätt
1
 (Fossum, 2007). 

Det kan förklaras som att Ivar inte får utsättas för risker utan måste tas om hand (Dunér & Nord-

ström, 2005, s86). När Ivar gör motstånd betraktas han som besvärlig och får tillsägelse: man 

föredrar en passivt lydig patient. Denna typ av ojämlika samtal är ineffektiva och kan till och 

med motverka sitt syfte om Ivar inte känner sig delaktig (Fossum, 2007).  

Att som Ivar ge humoristiska repliker kan vara ett sätt att sätta sig på tvären utan att blir kon-

fronterande. Men han gör också ett mera bestämt motstånd: ”Jaså, NU ska jag bestämma!”. Det 

är ett tecken på att han känner sig utsatt för ett patriarkaliskt förhållningssätt (Harwood, 2007) 

                                                 

1
 Präglad av förmyndarattityd (Nationalencyklopedin, 2012). 
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Deltagare vid Ivars 
vårdplaneringsmöte 

Samtalsutrymme 
(cirkatider) 

Procent av 
samtalstiden 

Sjuksköterska 2 min 50 s 23 
55 

Biståndshandläggare 4 min 32 

Ivar 2 min 50 s 23 
45 

Närstående 2 min 40 s 22 

Samtalstid exkl pauser 12 min 30 s 100 100 

Tabell 1. Samtalstidens fördelning mellan deltagare. 

och ger uttryck för bristande delaktighet.  I detta möte fördelar sig samtalstiden inte påfallande 

ojämnt (tabell 1), men frågor som Ivar och närstående ställer tenderar att viftas bort eller skjutas 

på framtiden (Socialstyrelsen, 

2009c, s50). 

Bemötande och empati 

Vid sidan av kommunikation är 

bemötandet avgörande för vård-

kvalitet och patientsäkerhet (Social-

styrelsen, 2009c, s50). Bemötandet 

påverkas av de professionellas 

empatiska förmåga – att kunna läsa av känslolägen – och synen på sin yrkesroll, som förutsätter 

att de professionella är intresserade av patienten och inte ser denna som ett problem som ska 

åtgärdas (Holm, 2009, s106).  

Patienter och närstående riskerar att känna sig kränkta och inte tagna på allvar när professio-

nella endast ger information och åtgärdsförslag och inte bemöter känslobudskap. Men att profes-

sionella väljer att ignorera känslobudskap är mycket vanligt (Holm, 2009, s104-105). Exempel 

på bristande empati är att ingen fångar upp att hustrun Alice visar märkbar oro i sin 

ickeverbala kommunikation, och at biståndshandläggaren inte tar någon större notis 

om hennes uttryckta oro över trappan. Detta kan bero på att de professionella inte 

har nödvändiga färdigheter i att hantera känslobudskap, eller av kultur och attityder 

på arbetsplatsen (Holm, 2001).  

Exempel på att bemötandet inte är professionellt: sköterskan avbryter och fyller i när Ivar 

talar. När biståndshandläggaren med en öppen fråga ber Ivar berätta tar sköterskan över och talar 

om ”hur det är” ur expertens perspektiv.  

Samtalsteknik 

Öppna frågor är annars ett bra sätt att bjuda in patienten i samtalet. Att bekräfta patientens berät-

telse med kroppsspråk, hummanden, ögonkontakt och summera det som sagts gör att patienten 

att känner sig delaktig, att han är rätt uppfattad eller kan korrigera om han inte känner sig för-

stådd. Effekten blir att patienten känner sig delaktig vilket ger en god grund för en vårdrelation 

och en effektiv datainsamling (Boyle, Dwinnell & Platt, 2005).  

Röst och kroppsspråk är viktiga delar av kommunikationen, som förmedlar känslor, tankar 

och attityder. Det handlar om tonfall, hållning, händer, ögon, mimik, beröring, sittställning, 

placering i rummet, klädsel (Gutler Lindström, 2003). Biståndshandläggaren uppträder formellt 

och informerar med ”myndighetsröst”.  Hon har ett stramt ansiktsuttryck, ofta med mungiporna 
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nedåt och sitter med ben och armar i kors. Detta markerar avstånd, och 

förstärker hennes position som myndighetsutövare, vilket inte underlättar 

kommunikationen i mötet (Eide & Eide, 2006). 

Institutionella samtal ska uppnå ett visst syfte, därför är det av vikt att skapa 

ett tryggt samtalsklimat i inledningen (Dunér & Nordström, 2005, s108-109). 

Här förekom inget sådant småprat, eller någon presentation av deltagarna och 

genomgång av syftet med mötet, som bör finnas med (Andersson, 2005). Jämfört med Manual 

för vårdplaneringsmöten (Andersson, 2005) – som ger en god struktur för informationsutbyte – 

saknas flera punkter: patientens egen berättelse om varför han är inlagd, hjälpmedelsbehov, 

datum för hemgång. Biståndshandläggaren tar inte upp frågor om Ivars vanor, eller resurser och 

begränsningar. Informationen om medicinsk status, aktuell funktion, ADL-status är bristfällig. 

 

Analys  

Konsekvenser av Ivars vårdplaneringsmöte 

I vårdplanen ska framgå vad målet med insatserna är, vem som har ansvar för vad, och hur in-

satserna ska följas upp (SOSFS 2005:27). När mötet startar är insatsen redan planerad: Ivar 

behöver träning på rehabenhet, men vad Ivar har för mål med träningen framgår inte. Behov ur 

hans perspektiv utreds inte. Kartläggningen av hans situation är bristfällig när det gäller bostad, 

närmiljö, förflyttning, aktiviteter och vanor, psykisk och kognitiv hälsa och Ivars eget fokus 

(Rönnbäck, 2011, s 58-60). Biståndshandläggarens ointresse för bostadssituationen är svårt att 

förstå, i och med att Ivar kan komma att åka hem direkt.  

Bristande planering vid utskrivning kan resultera att patienten snart måste läggas in igen 

(Foust, 2007, s73), vilket medför onödiga kostnader för samhällsekonomin. Vi anser att plane-

ringen borde utgå från den faktiska situationen så länge en rehabplats inte finns tillgänglig. Då 

måste också fruns behov beaktas, alldeles särskilt som hon ger uttryck för behov. 

Hade utredningen kring Ivar haft en helhetssyn kanske resultatet blivit ett helt annat. Men ofta 

uttrycks behov istället i form av insatser och anpassas till existerande tjänster. En risk med detta 

är att andra alternativ aldrig utreds (Rönnbäck, 2011, s63-64). Till exempel: multidisciplinär 

rehabilitering i hemmet är ett alternativ för personer med måttliga symtom efter stroke, vilket ger 

minst lika gott resultat i ADL-förmåga jämfört med rehabilitering på sjukhus (Socialstyrelsen, 

2009, s29, 41). Planering för ett sådant alternativ hade gett Ivar träning i ”sin egen miljö” vilket 

är viktigt efter stroke. Då hade kanske också fruns behov av hjälp blivit beaktade, och behov av 

bostadsanpassning. 

Vi anser att syftet för vårdplanering inte är uppnått, ur flera synvinklar:  

 Insatsen är planerad utifrån omkringståendes perspektiv, vilket inte är enligt lagen.  
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 Frun är en resurs i Ivars omgivning som exploateras till det yttersta. När handläggaren 

behandlar Alice ansökan om bistånd som en förfrågan innebär detta ett informellt avslag som 

inte går att överklaga. Det betyder att rättsäkerheten sätts åt sidan (Mellström, 2006, s48).  

 Enligt socialtjänstlagen har kommunen skyldighet att ge stöd till närstående som bistår lång-

varigt sjuka eller äldre med funktionsnedsättning. Lagens skrivning innebär att kommunen 

aktivt ska erbjuda hjälp. Professioner ska informera och hjälpa närstående att utnyttja sin rätt, 

vilket förbises här (Sand, 2011, s109).  

 Bristfällig behovsbedömning gör att de inte får den hjälp de behöver (Dunér & Nordström, 

2005, s106).  

 Redan 1979 upphörde barns ansvar för föräldrars omsorg. Därför är det fel att ha den 

förväntningen på närstående, som görs här (Sand, 2011, s114, 128).  

Enligt vårdplanen ska kommunen ansvara för rehabiliteringen medan läkaransvaret finns i den 

öppna landstingsvården. Då det inte är klarlagt var och när Ivar kan få sin rehabplats finns ingen 

att föra över information till. Om Ivar skickas hem finns risk för bristande kontinuitet i vård-

kontakterna och att han hamnar ”mellan stolarna”.  

Det finns också oklarheter kring Ivars aktivitetsförmåga, till exempel i relation till bostads-

miljön, och vad gäller kontinens. Att inte kunna sköta sina toalettbesök kräver hjälp många 

gånger per dygn och vid alla tider på dygnet (Hulter Åsberg, 1989). Om det blir problem att 

”avveckla katetern” bör nästa vårdgivare få nödvändig information för att börja sin planering för 

att förbereda kring inkontinenshjälpmedel. 

Det visar sig att sjuksköterskor och läkare överskattar patienters förståelse av 

den medicinska behandlingen, och sjuksköterskor underskattar patienters funk-

tionsförmåga två månader efter utskrivning (Foust, 2007, s73). En kritisk del i 

utskrivningsplanering är att förutse patientens behov av hemhjälp. Sköterskor 

grundar sin bedömning på hur de förväntar sig att patienterna kommer att tillfriskna. Här görs 

ofta felbedömningar. Sjuksköterskor brister också i att dokumentera pågående utskrivnings-

planering och att kommunicera med läkare och övriga professioner (Foust, (2007, s72,74,76).  

Vi anser att det saknas dels arbetsterapeut från sjukhuset, dels arbetsterapeut hos mottagande 

vårdgivare som kunde ha lyft frågorna om aktivitetsförmåga och bostadssituation. Arbetstera-

peutens funktion i mötet fylls av sköterskan som inte har rätt kompetens för att framföra en 

arbetsterapeutisk bedömning. Särskilt inte vid stroke som ger många specifika funktionsnedsätt-

ningar och konsekvenser av dessa. 
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Ivar har nedsatt uppmärksamhet åt vänster. Där sitter närstående, vilket kan medföra att Ivar 

har svårt att se och kommunicera med dem. Bättre vore att sitta så att han enkelt får ögonkontakt 

med alla. För ett mer jämbördigt möte borde Ivar sitta i en stol som de andra.  

Ett annat rum än sjuksalen kan ge mötet en större dignitet och mer respekt för alla som deltar. 

Men det egna rummet kan också uppfattas som en trygg miljö och göra att koncentrationen kan 

ägnas åt kommunikation, särskilt vid perceptionsstörningar som i Ivars fall (Stål, 2008, s109).  

Positivt är att Ivar har en central position och blir oftast talad till och inte om. Upplevelsen av 

att vara i fokus för samtalet kan dock vara tvådelad. Uppmärksamheten kan vara stimulerande 

och ge känsla av tacksamhet. Men att ses som beroende och handikappad kan också ge känslor 

av resignation, sorg och hjälplöshet (Efraimsson, 2005, s59). Mot slutet av samtalet tycks Ivar ha 

”loggat ut”. Kanske en följd av stroken, som ger ökad trötthet och problem med koncentrationen. 

Etiska överväganden  

Äkta dilemman handlar om patientens självbestämmande i relation till biståndsbedömarens 

ansvar för patientens välfärd. Det kan handla om övergrepp eller underlåtenhetssynd. Äkta 

dilemman har ingen given lösning. Skendilemman innebär något slag av konflikt men är möjliga 

att lösa. Det kan till exempel vara motsättningar mellan olika intressen hos patientens närstående, 

eller brist på resurser i verksamheten (Dunér & Nordström, 2003, s20-21). 

 Det äkta dilemmat är att Ivar inte har varit delaktig i förslaget om rehabplats. Möjligheten till 

annan typ av rehabilitering har inte prövats. Ett annat tecken på övergrepp är när sköterskan inte 

bara vill bestämma över vad som är Ivars bästa, utan att även bestämma över hans reaktioner på 

de professionellas beslut (Christoffersen, 2007). Uttalandet ”Vad tror du själv, blir inte det bra: 

att du får komma och träna några veckor?” är exempel på detta. 

Skendilemmat bottnar i resursbrist: det finns ingen rehabplats tillgänglig. Beslutet om träning 

kan inte verkställas och Ivar skickas hem, där hustrun Alice mot sin vilja får ansvar för vård och 

omsorg helt utan stöd. Här finns lösningar på problemet men handläggaren skjuter det beslutet 

framför sig. Dunér och Nordström (2005, s63) beskriver hur handläggarens kan utöva sin makt 

genom att ”låta tiden verka”. Beslut förhalas och förskjuts till framtiden för passa in i kommu-

nens aktuella tjänsteutbud och ekonomiska förutsättningar. På detta sätt löper Ivar och 

närstående risk att kränkas genom underlåtenhetssynd. 

Vid behovsbedömningen kan dilemman uppstå i förhållandet mellan rättvisemoral och om-

sorgsmoral. Det sker ett växelspel mellan dessa olika aspekter på moral, och olika sätt att upp-

fatta världen. Rättvisemoralen betonar allas lika rättigheter och att alla behandlas lika efter 

samma principer. Omsorgsmoral sätter däremot den unika människan i centrum. Vad som är 

moraliskt riktigt beror på sammanhanget där det finns flera olika aspekter att ta hänsyn till 

(Dunér & Nordström, 2005, s67-68). 
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Biståndshandläggarens beslut om rehabplats kan vara tecken på ett rationellt handlande som 

är grundat på sjukvårdens rekommendation för alla som insjuknat i stroke: ett rättvisemoraliskt 

synsätt. Men hon riskerar då att inte förhålla sig kritisk till allmängiltiga principer och förbiser 

därmed Ivars egentliga behov.  

I lagar och författningar framhålls att vårdplanering ska ske med respekt för patientens del-

aktighet, samtycke och integritet. Efraimsson (2005, s 66, 67) visar i sina studier att detta ofta 

inte uppnås. Patienters rättigheter ställs åt sidan när det personliga får träda tillbaka för det regel-

styrda och rutinmässiga. Efraimsson pekar på de etiska problem det innebär när vård och omsorg 

ställer krav på arbetsformer som riskerar att öka utsattheten hos redan sårbara personer. 

Om Ivar avstår rehabplatsen och väljer att åka hem så påverkas Alice och hennes behov. Då 

har biståndshandläggaren att hantera problematiken med rättvisemoral där Ivar har rätt att få 

komma hem till sin bostad kontra omsorgsmoral med att jämka mellan de båda makarnas behov. 

Handläggaren bör ha förmåga att urskilja vilka värden som står på spel för att göra de etiska 

överväganden som krävs (Dunér & Nordström, 2005, s66). Att inte erbjuda någon form av stöd 

till frun i denna situation kan få konsekvensen att hon också drabbas av ohälsa, och behöver 

vård, vilket skapar onödigt lidande och kostnader för samhället. 

I övrigt: Biståndshandläggaren riskerar att bryta tystnadsplikten, eftersom hon vill ha telefon-

nummer till de ej närvarande barnen utan att fråga Ivar om han samtycker till att hon kontaktar 

dem (Drott Tolf et al, 2010, s41).  
 

Diskussion  

Förslag till förändringar 

Ett väl fungerande samarbete mellan och inom professioner, och med patient, närstående och 

vårdare ökar förutsättningarna för en god vårdplanering (Efraimsson, 2005, s18).  

För arbetsterapeuter anges samverkan med andra professioner som en skyldighet i profes-

sionens etiska kod. Det är också en skyldighet att se till att samarbetet sker förtroendefullt och 

främjar gemensamma mål (FSA, 2012). För övriga professioner i vårdplaneringsprocessen, utom 

läkaren, är samverkan och samarbete uttryckt som önskvärt i respektive yrkesetiska koder. I 

läkarnas etiska riktlinjer finns inget beskrivet kring samverkan med övriga professioner 

(Yrkesetiska kodexar, 2012, 3 okt). Föga förvånande deltar läkaren sällan i vårdplaneringen, 

trots sitt ansvar för bedömningen att vårdplanering ska genomföras (Efraimsson, 2005, s24).  

Nationella riktlinjer för strokesjukvård (Socialstyrelsen, 2009c, s50) anger att alla berörda 

aktörer bör ta gemensamt ansvar för att det finns fungerande rutiner som ger förutsättningar för 

god kommunikation, information och delaktighet för patienten. Handläggaren och sköterskan är 

dåligt sampratade inför mötet, som därför blir otydligt kring vad, när och hur det som bestämts 
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ska verkställas. I Ivars fall kan vi anta att samarbetet inte har varit så väl utvecklat om vi ser till 

att den information som gavs på mötet är tunn och inte har helhetssyn på Ivar.  

Med ett tätt dagligt samarbete skulle alla professioner kring patienten på vårdavdelningen 

kunna stämma av och själva avgöra om de är berörda av vårdplaneringen. I nuläget avgör oftast 

läkaren och sjuksköterskan vilka som bör kopplas in men då riskerar en del att missas eftersom 

endast den egna professionen kan se med sina ”glasögon”.   

Edgren och Lagercrantz (2003, s37) menar att vårdplaneringar på sjukhus förefaller att vara 

ett statiskt och trubbigt instrument för att avgöra vårdbehov och efterlyser nytänkande och en 

gemensam arena för dialog och ömsesidigt utbyte. Exempel på nytänkande kan vara de olika 

projekt som inletts under senare år. Hemtagningsteam är en form där olika professioner finns 

runt patienten i hemmet i anslutning till utskrivning från sjukhus. En annan variant kan vara att 

först sätta in tillfälliga nödvändiga resurser vid utskrivning; vårdplanering sker sedan i hemmet 

när situationen har stabiliserats. Patienten har då hunnit återhämta sig efter den ofta korta 

vårdtiden på sjukhus och bedömning kan göras i egna miljön.   

Litteraturen ger fler förslag till förbättringar som skulle öka kvaliteten på Ivars vårdplanering:  

 Tydliga rutiner och checklistor är bra redskap för att vårdplaneringen ska fylla sitt syfte 

(Andersson, 2005).  En god, strukturerad kartläggning ger ett bra beslutsunderlag som 

underlättar en bedömning som lyfter fram behoven (Rönnbäck, 2008).  För att få en hel-

hetssyn på patientens livssituation kan det vara bra att använda ett systematiskt bedöm-

ningsinstrument, där intressen, vanor och övriga omständigheter och behov ingår (Nor-

man, 2010), men det får inte ersätta det personliga samtalet (Socialstyrelsen, 2010).  Hade 

detta vårdplaneringsmöte varit bättre strukturerat genom att följa Anderssons (2005) 

manual för vårdplaneringar hade Ivars delaktighet ökat och resultatet blivit tydligare. 

 Tid är en faktor som styr resultatet av en vårdplanering. Brist på tid försvårar samverkan 

mellan professionella. Studier visar att sjukhusets tidsbegrepp inte alltid harmonierar med 

hemvårdens önskemål om att kunna förbereda för patientens hemgång, eller med 

patienters och närståendes känsla av att ha fått tillräckligt med tid för att förbereda sig 

(Efraimsson, 2005, s19-20). 

 Med information i god tid före mötet hade familjen kunnat diskutera situationen och 

behov av hjälp i lugn och ro. Detta möjliggör för patienten att vara mer delaktig 

(Österman & Karp, 2012). Att komplettera muntlig information med skriftlig ökar 

chansen för förståelse (Socialstyrelsen, 2009c, s51). Familjen hade haft nytta av en 

broschyr, där syftet med mötet beskrivs, vad som ska avhandlas och vilka yrkesgrupper 

som kan tänkas delta (Andersson, 2003, s54-55; Efraimsson, 2005, s72) och information 

om vilken hjälp de kan ansöka om (Andersson, 2003).  
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 Hembesök borde ha gjorts av arbetsterapeuten/sjukgymnasten med för att få en bild av 

Ivars omgivningsfaktorer särskilt den fysiska miljön för att bedöma behov av förberedel-

ser eller konstatera att det blir svårt att komma hem under nuvarande omständigheter. 

Eller permission före utskrivning för att känna sig för i hemmiljön, som följs upp via 

samtal (Kvigne, Kirkevol & Gjengedal, 2005, s901). 

 De professionella i det här mötet tycks sakna både nödvändiga färdigheter i att kommuni-

cera och insikt om hur viktigt bemötande och kommunikation är. Kompetensutveckling i 

form av samtalsträning kan göra dem tryggare i samtalet och bättre rustade att lyssna. De 

professionella blir då mindre benägna till envägskommunikation av goda råd, och bättre 

på att dela patientens perspektiv (Larsson et al, 2008, s109). 

 Vid brister i informationsutbytet mellan professioner riskeras patientsäkerheten (Social-

styrelsen, 2009a). SBAR är en modell för säkrare överföring av muntliga budskap om 

patienter både inom ett team och mellan vårdenheter. Det innebär att informationen 

struktureras och förmedlas i fyra steg för att bli lätt att uppfatta för mottagaren 

(Socialstyrelsen, 2009b):  

o Situation – aktuell situation 

o Background – bakgrund 

o Assessement – beskrivning och värdering av läget 

o Recommendation – rekommendation av fortsatta åtgärder 

 Det är vanligt att mål är bristfälligt definierat eller saknas helt i vårdplaner, det gäller 

även för Ivar. Med systematiskt arbetssätt och strukturerad dokumentation kan bistånds-

bedömningen bli mer behovsorienterad, till skillnad från dagens utbudsstyrda arbetssätt. 

En modell för detta är under utveckling. Den bygger på att sätta klart definierade mål 

utifrån behovet (Socialstyrelsen, 2006). Modellen har Klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa, ICF, som grund vilket kan bidra till helhetssyn på patienten. 

ICF är ett språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd som kan förbättra 

kommunikation mellan olika användare bland andra hälso- och sjukvårdspersonal och 

allmänheten (Socialstyrelsen, 2003). 

 Mötet mellan akutsjukvårdens och kommunens olika system är en utmaning. Hospitering 

mellan kollegor hos olika vårdgivare kan öka förståelsen om varandras ansvarsområden 

(FoU, 2001:3, s23). Middagsbjudning är metaforen inom kommunen och stafettlöpning 

metaforen på sjukhuset för att hantera patientens övergång från sjukhus till kommun. Att 

synliggöra varandras metaforer kan öka dialog och förståelse (Edgren & Lagercrantz, 

2003, s34-35).  
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Bilaga 1 

 

Samordnad vårdplanering (Lindström, 2011, s9) 

 Inskrivningsmeddelande sänds till kommun och primärvård. 

 Sjukhusets ansvariga läkare tar beslut att kalla till samordnad vårdplanering, om patienten vill. 

 Kallelse sänds till kommun och primärvård. 

 Kommun, primärvård, sjukhus, patient och närstående enas om när och hur mötet ska 

genomföras. 

 Vårdplaneringsmöte hålls: fysiskt möte, via telefon eller video. 

  Vårdplan upprättas och justeras av alla berörda aktörer. 

 Utskrivningsmeddelande skickas till kommun och primärvård. 

 Utskrivning av patienten. 

 Uppföljning. 


