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Sammanfattning 

 

Marie Henriksson och Jessica Tolfström 

Samverkan mellan biståndshandläggare och vårdplanerare  

– i Gävle kommun och Landstinget Gävleborg 

Högskolan i Gävle 

Sociologi, C-kurs 

Våren 2008 

Handledare: Anders Hydèn 

 

I denna C-uppsats studeras samverkan mellan biståndshandläggare i Gävle kommun och 

vårdplanerare i Landstinget Gävleborg. Studien belyser framförallt samverkan vid det möte 

som hålls på sjukhuset kring de patienter som är utskrivningsklara från slutenvården och som 

är i behov av fortsatt hjälp och stöd från kommunen och/eller primärvården. Mötesformen 

benämns Samordnad vårdplanering (SVP) och även om det ibland är fler aktörer involverade 

vid detta möte, till exempel arbetsterapeuter och primärvårdskoordinatorer, så har vi avgränsat 

studien till att gälla just dessa två professioner. Fokus ligger således på samverkan och 

studiens syfte är: att studera samverkan mellan biståndshandläggare och vårdplanerare i det 

gemensamma arbetet kring kunden/patienten. 

 

Studien är kvalitativ till sin karaktär och kan ses som både deskriptiv och komparativ. Tre 

fokusgruppintervjuer har utförts för att få kunskap om de båda professionernas uppfattningar 

och åsikter. Studien har sedan sammanställts med arbetsförfarande i enlighet med en 

hermeneutisk tolkningsansats.  

 

I studien framkommer det att båda professionerna är positiva till den samverkan som skall ske 

och de anser att den samverkan man har idag fungerar tillfredsställande. I sammanställningen 

av respektive professions uppfattningar och åsikter framkommer dock flera aspekter som 

påvisar att det finns oklarheter och olika åsikter om hur samverkan skall fungera vilka också 

påvisar utvecklingsmöjligheter för den samverkan som skall ske professionerna emellan. 

 

 

Nyckelord: samverkan, biståndshandläggning, vårdplanering, Socialtjänstlagen, Hälso- och 

  sjukvårdslagen, organisationskultur, värderingar, funktion. 
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Förord 

 

I detta arbete studeras samverkan mellan biståndshandläggare inom Omvårdnad Gävle och 

vårdplanerare i Landstinget Gävleborg. Vårt syfte att belysa samverkan sker dock med något 

större fokus på biståndshandläggarna och deras yrkesutövning. Detta på grund av att det som 

studeras är det möte som hålls kring patienter som är utskrivningsklara från sjukhus, en så 

kallad Samordnad vårdplanering (SVP) och att det vid detta möte är biståndshandläggarna 

(kommunen) som skall ta vid efter ansvariga på sjukhuset (landstinget). Det är bland annat 

biståndshandläggarnas möjligheter att utreda och komma till beslut om bistånd som är själva 

målet med mötet. Biståndshandläggarna kan i och med detta tyckas få för stort utrymme i 

uppsatsen men vi vill redan här poängtera att även vårdplanerarna har en betydelsefull och 

avgörande roll i arbetet kring kunden och i den samverkan som skall ske för kundens/ 

patientens bästa. Vi har strävat efter att föra en jämlik diskussion kring de båda 

professionerna utifrån de förutsättningar vi haft. 

 

 

Genomförandet av studien har medfört nya kunskaper för oss författare. Studien har ökat vår 

förståelse, inte bara för vårdplaneringar och biståndshandläggning, utan även för samverkan 

i stort och vår förhoppning är att studien skall generera ökad kunskap och förståelse även för 

läsaren av denna uppsats. 

 

Vi vill också så här inledningsvis särskilt tacka några personer som varit avgörande för 

studiens tillblivelse. Först och främst riktar vi ett stort tack till våra informanter för deras 

deltagande i studien, för att vi har fått god och betydelsefull information från dem. Vi vill 

också tacka chefen för biståndshandläggarna och samordnaren för vårdplanerarna för deras 

information och stöd.  

 

Sist men inte minst vill vi även tacka vår handledare på Högskolan i Gävle, Anders Hydén, 

för lärorika samtal och god vägledning.  

 

 

 

Marie Henriksson & Jessica Tolfström 

Gävle 2008-05-19 
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1. INLEDNING 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Sveriges kommuner är enligt lag skyldiga att hjälpa och stötta de kommuninvånare som är i 

behov av hjälp och stöd i sin dagliga livsföring. Socialtjänstlagen, 2 kap. 1, 2 §§, påbjuder 

kommunerna att tillse att en god omsorgsverksamhet bedrivs (SFS 2001:453). Hjälp och 

stödinsatser till den enskilde är behovsbeprövade och bedömning av huruvida en kommun- 

invånare är berättigad till insatser från kommunen sker i Gävle kommun genom bistånds- 

bedömning och mer konkret vad detta innebär kommer vi att redogöra för längre fram i 

uppsatsen. 

 

Hur omsorgsverksamheter och biståndsbedömning bedrivs varierar från kommun till 

kommun. I Gävle kommun, som här studeras, använder man sig av en s.k. beställare – 

utförare modell (Omvårdnad Gävle, 2007, Rutin för verkställighet av beslut enligt SoL).  

I arbetet med att bedöma kommuninvånares behov av hjälp och stöd verkar en särskild 

yrkeskår – s.k. Biståndshandläggare inom Omvårdnad Gävle. Dessa utreder kundernas/ 

kommuninvånarnas behov av omsorg och service och skickar sedan beslut och beställning till 

den verksamhet som är ansvarig för verkställandet av de insatser som bifallits. Bistånds- 

handläggarna utgör beställarna i modellen och de olika verksamheterna, t.ex. hemtjänst och 

särskilda boenden, är de så kallade utförarna. Biståndshandläggarna har i sin yrkesutövning 

tät kontakt med andra organisationer, till exempel primärvården (i huvudsak med distrikts- 

sjukvården) och den slutna landstingssjukvården för att tillbringa kunden så god omsorg och 

vård som möjligt. Biståndsbedömningen sker i huvudsak genom två inledande förfaringssätt/ 

tillvägagångssätt. Antingen träffar handläggaren kunden i dennes hem och utreder där dennes 

behov av stöd och omsorg eller så kallar sjukhuset till en s.k. Samordnad vårdplanering (SVP) 

i samband med kundens/patientens hemgång efter en sjukhusvistelse och det är denna 

mötesform som kommer att studeras i detta arbete. 

 

Vid en Samordnad vårdplanering kan, förutom kunden/patienten (och eventuellt dennes 

anhöriga), biståndshandläggaren och vårdplaneraren exempelvis även en distriktsköterska och 

en arbetsterapeut närvara. Det är den behandlande läkaren som beslutar om vilka som skall 

närvara vid vårdplaneringen (Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och 

sjukvård, SFS 2003:193, 10 c §). Dessa olika yrkeskårer ansvarar för olika insatser till 

kunden/patienten. I uppsatsen kommer vi dock att koncentrera oss på biståndshandläggaren 

och vårdplaneraren, då dessa i stort sett alltid deltar vid vårdplaneringen. Vårdplaneraren i 

Landstinget Gävleborg kan vara en person som har denna speciella funktion/detta yrke eller så 

är det en sjuksköterska som arbetar på den aktuella avdelningen och som har även denna 

uppgift i sin arbetsbeskrivning. 

 

 

1.2 Problemområde 
 

Valet att studera samverkan mellan biståndshandläggare och vårdplanerare har sin grund i 

författarnas egna erfarenheter från högskolepraktik inom yrkesområdet biståndshandläggning. 

En av författarna till studien är även aktivt yrkesverksam som biståndshandläggare. Genom 

sin yrkesutövning har denne egen erfarenhet av vårdplaneringar som mötesform och även 

inblick i hur samverkan vid vårdplaneringar fungerar i praktiken, samt att denne även tagit del 

av den egna organisationens (biståndshandläggarnas) upplevelser. För att ge en bild av de 

samverkansproblem som, utifrån handläggarnas perspektiv, ibland uppstår så är deras 
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upplevelse bland annat den att vårdplanerarna ibland kliver in på deras område, det som de 

har ansvar för när det gäller omsorgen om kunden. Detta gynnar enligt dem inte arbetet med 

att utreda och tillgodose kundens behov av fortsatt stöd och omsorg, samt att de även ibland 

upplever att kunden kommer i kläm mellan två huvudmän på grund av olika uppfattningar 

om, och tolkningar av, respektive professions ansvarsområden och befogenheter. Det 

resonemang som förs hos yrkeskåren biståndshandläggare har således väckt en nyfikenhet 

kring hur yrkeskåren vårdplanerare i sin tur kan tänkas uppleva den samverkan som sker och 

skall ske. Det finns alltid olika sätt att se på saker och meningsskiljaktigheter kan enligt vår 

uppfattning bland annat härledas till divergerande bakgrunder. Det vill säga vi tror att det 

faktum att det är två olika organisationer/huvudmän som skall samordna sina insatser i arbetet 

kring kunden/patienten utgör påverkan på vårdplaneringen och den samverkan som skall ske. 

Med studien vill vi erhålla kunskap om båda organisationernas upplevelser för att på så sätt 

belysa och lyfta åsikter och aspekter för att skapa förståelse för respektive professions 

förhållningssätt och yrkesutövande vid vårdplaneringsmötet. 

 

Problemområdet kan sammanfattas i att det finns två olika aktörer. Vårdplanerare och 

biståndshandläggare har olika funktioner vid en Samordnad vårdplanering (SVP) och de har 

också olika syften med, och uppgifter i, mötet - det vill säga de har olika utgångspunkter för 

sin medverkan. De har dock ett gemensamt mål, att verka för kundens bästa och det är viktigt 

att det sker en god samverkan mellan olika huvudmän, mellan involverade professioner, då 

målet med denna samordning organisationerna/huvudmännen emellan är att denna skall vara 

till gagn för kunden. 

 

Genomförandet av studien stöttas av studiens informanter, det vill säga av dem som problem- 

området berör, samt av biståndshandläggarnas chef och av samordnaren för vårdplanerarna 

vid sjukhuset i Gävle då mötesformen vårdplanering är ett ”ämne” som även diskuteras bland 

ansvariga på högre positioner inom respektive organisation. Det finns ett intresse och behov 

inom de båda organisationerna att förstå den samverkan som sker samt att hitta öppningar för 

utveckling och förbättring av vårdplaneringen som mötesform då denna är en viktig del, ett 

led, i det dagliga arbetet inom organisationerna för att tillgodose kommuninvånarnas behov av 

vård, stöd och omsorg. 

 

 

1.3 Syfte  
 

Syftet med studien är att studera samverkan mellan biståndshandläggare och vårdplanerare i 

det gemensamma arbetet kring kunden/patienten. 

 

 

1.4 Frågeställningar 
 

 Hur förhåller sig de både professionerna till den samverkan som skall ske dem 

emellan? 

 

 Vilka förväntningar har de olika professionerna på varandra kring det gemensamma 

arbetet? 

 

 På vilket sätt kan det Samordnade vårdplaneringsmötet utvecklas? 
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2. METOD 
 

 

För att erhålla en djupare kunskap om den samverkan vi studerar har vi genomfört 

fokusgruppintervjuer med personer som innehar de professioner vi studerar. Studien kan ses 

som deskriptiv med komparativa inslag. I en deskriptiv studie beskriver de intervjuade ”så 

exakt som möjligt vad hon upplever och känner och hur hon handlar” (Kvale, 1997, sid. 36). 

Intervjun är även i viss mån komparativ då vi i vår redogörelse återger de båda 

professionernas upplevelser och åsikter och gör en jämförelse dem emellan. Studien är således 

kvalitativ till sin karaktär och metodvalet har framförallt sin grund i vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi anser att metoden är mest lämplig för att erhålla djupare förståelse och 

kunskap kring det problemområde vi riktat in oss på. (Mer om val av metod längre fram i 

detta avsnitt). 

 

I studien har vi också använt oss av litteratur/information och aktuell forskning kring 

problemområdet för att studera förutsättningar och riktlinjer för samverkan mellan vård- 

planerare och biståndshandläggare, de båda huvudmännen emellan – landsting och kommun. 

Då studien rör sig så specifikt kring hur man arbetar i Landstinget Gävleborg och kring 

svenska förhållanden så har vi ej kunnat använda oss av engelsk litteratur. Enligt vår 

eftersökning finns heller ingen relevant eller aktuell forskning om vårdplanering kopplat till 

samverkan varpå vi ej kunnat finna några vetenskapliga artiklar som behandlar ämnet. I vår 

uppsats förekommer vidare några sekundärkällor och detta kan eventuellt leda till en 

diskussion om dessa källors beskaffenhet och rättfärdighet. När det gäller vissa av dem, till 

exempel Månsson (1991) så är denna antologi välresumerad och anses även enligt vår 

förståelse vara pålitlig i relation till originalförfattare/upphovsteoretiker. 

  

 

2.1 Avgränsningar 
 

I vår studie har vi valt att avgränsa oss till yrkesgrupperna biståndshandläggare och vård- 

planerare även om det ibland är fler professioner med vid det möte/den vårdplanering som 

studeras. Valet av dessa två yrkeskårer har sin grund i att själva mötet syftar till att planera de 

insatser som kunden är i behov av efter sin sjukhusvistelse. Mötet är till för att tillgodose 

kunden/patientens omvårdnadsbehov och eventuellt också medicinska behov och för att 

överföra ansvaret för detta från landstinget till kommunen. Ett annat avgörande skäl till valet 

av dessa professioner är att dessa i stort sett alltid närvarar vid vårdplaneringen. Övriga 

aktörer, exempelvis primärvårdsrepresentanter och eventuella rehabiliteringsansvariga, är 

endast med om det finns behov för deras närvaro (till exempel för att planera och tillgodose 

medicinska behov). Ytterligare anledning till denna avgränsning är att det på grund av 

direktiv kring studiens omfattning och tidsutrymme ej finns möjlighet att studera samverkan 

mellan fler involverade aktörer/parter. 

 

 

2.2 Urval 
 

Valet av yrkesgrupper var således ej slumpmässigt, valet av dessa utgör istället studiens 

kärnfokus. Däremot är urvalet av informanter inom respektive yrkeskår av mer slumpmässig 

karaktär då informanterna fick anmäla sitt deltagande i studien efter eget intresse. 
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Vårt empiriska resultat är sammanställt utifrån tre olika intervjuer, en med vårdplanerare och 

två med biståndshandläggare. Samtliga personer i fokusgrupperna är kvinnor. Vi kommer i 

vår resultatsammanställning att benämna dem fokusgrupp (FG) 1, 2 och 3. 

 

 FG 1 består av fem stycken biståndshandläggare som alla är i olika åldrar (ca. 30 – 

55) och som också har arbetat inom professionen i varierande lång tid.  

 FG 2 består av fem biståndshandläggare med liknade erfarenhet och ålder (ca. 30 – 

60) som personerna i FG 1.  

 FG 3 består av tre stycken vårdplanerare med lång sjukvårdserfarenhet i åldrarna ca. 

35 – 55. 

 

 

2.3 Metoddiskussion och metodreflektion 
 

Inför genomförandet av studien stod vi inför ett val mellan att använda oss av kvalitativ eller 

kvantitativ metod. Den empiriska forskningsinriktningen var enligt vår uppfattning given 

utifrån vårt grundläggande intresse samt för problemområdet som sådant. I början av studien 

resonerade vi kring användandet av kvantitativ metod, med enkäter som insamlingsinstrument 

för empiri, då vi föreställde oss att detta förfarande skulle vara lämpligast för att erhålla så 

många respondenter och svar som möjligt. Tanken var att vi skulle tillförsäkra oss en slags 

tillförlitlighet inför resultatsammanställningen där vi kunde påvisa de båda professionernas 

förhållningssätt, åsikter och svar som generaliserbara och giltiga för respektive organisation. 

En idé om att använda metodtriangulering, det vill säga att kombinera kvantitativ och 

kvalitativ metod (Halvorsen, 1992), fanns också med initialt men detta tillvägagångssätt 

övergavs framförallt på grund av tidsbrist. Tanken kring metodtrianguleringen var dock att 

inleda arbetet med en kvantitativ studie för att försöka erhålla en objektiv förklaring  

(i enlighet med Starrin & Svenssons, 1994, redogörelse av kvantitativ metod) kring problem- 

området och att sedan komplettera studien med en kvalitativ del för att erhålla en djupare 

förståelse. Efter vidare funderingar fann vi dock att en kvantitativ metod inte var den mest 

lämpliga, dels utifrån möjligheten att formulera lämpliga frågor i enkäten som kunde ge oss 

relevanta och för problemområdet informativa svar, men framförallt utifrån inriktningen på 

studien där vår huvudsakliga ambition i grund och botten är att skapa förståelse kring det 

fenomen vi studerar. Det vill säga vårt val och tillämpning av kvalitativ metod har sin grund i 

det som bland annat Starrin & Svensson (1994) menar nämligen att kvalitativ metod syftar till 

att fånga det rent mänskliga, sådana aspekter som inte kan kvantifieras utan som är beroende 

av någons upplevelse eller som Larsson (i Starrin & Svensson, 1994, sid. 164) uttrycker det; 

”kvalitativ metod är således systematiserad kunskap om hur man går tillväga för att gestalta 

beskaffenheten hos något”. Vår studies inriktning är att fånga upplevelser kring samverkan 

vid vårdplaneringarna. Det finns mycket som är skrivet i lag när det gäller vårdplaneringar 

och som eventuellt skulle kunna studeras, mätas och kontrolleras med kvantitativa metoder 

men då vår ambition är att fånga aspekter av mer mellanmänsklig karaktär ter sig en kvalitativ 

metod som mer lämplig. Ett förfarande i enlighet med kvalitativ metod riktar inte in sig på att 

påvisa eller mäta förhållanden utan avser att som i vårt val av hermeneutisk tolkningsansats 

tolka och efterforska mening kring det fenomen som studeras och till de kvalitativa metoderna 

räknas vårt valda empiriinsamlingsinstrument den halvstrukturerade intervjun (Starrin & 

Svensson, 1994). 

 

För genomförandet av studien valde vi att använda oss av fokusgruppintervjuer. Anledningen 

till att vi valde att använda oss av denna intervjuform var att vi inom studiens ramar dels ville 

fånga så många yrkespersoners upplevelser som möjligt och dels att vi ville erhålla en vid 

diskussion kring de aspekter som studien behandlar. Vår förhoppning var att vårt val av att 
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utföra intervjuer i diskussionsform skulle leda till en djupare kunskap och förståelse, inte bara 

för oss forskande studenter utan också för informanterna själva. Enligt Halvorsen (1992, sid. 

86) är gruppdiskussioner lämpliga för att erhålla ”latenta inställningar och kollektiva åsikter 

eller när man vill belysa i vilken kontext som åsikter bildas” och utifrån detta ansåg vi 

intervjuformen passa väl in i vår studie. Vidare valde vi att intervjua de olika professionerna 

var för sig. Alternativet skulle ha varit att blanda de båda professionerna vid intervjutillfället 

men vi uteslöt detta på grund av att vi tror att detta snarare skulle missgynna vårt resultat än 

att leda till ökad informationsinhämtning och förståelse. Vi såg en risk i form av att de båda 

professionerna inte skulle våga uttrycka sig fritt och att den diskussion vi eftersträvade inte 

skulle komma till stånd. 

 

En aspekt som upptäcktes under studiens gång var att valet av att utföra fokusgruppintervjuer 

kan ha sina nackdelar. När man ställer frågor som de deltagande intervjupersonerna skall 

svara på uppstår gärna en samstämmighet i den diskussion som uppkommer. Det vill säga en 

informant börjar prata om ett visst ämne och de andra i gruppen fyller i. Det uppstår gärna 

konsensus kring det som diskuteras och risken är att man missar olikartade uppfattningar. En 

annan aspekt som troligen har inverkat på intervjuerna och på studien i sin helhet är vår 

förförståelse. Det faktum att vi har mest kännedom och kunskap om biståndshandläggning 

leder med stor sannolikhet till hur vi utformat våra intervjufrågor samt att det även påverkat 

hur vi närmat oss problemområdet överlag. 

 

Vår ambition inledningsvis i studien var att utföra två stycken fokusgruppintervjuer med 

respektive yrkesgrupp. Intervjuerna med biståndshandläggarna genomfördes som planerat 

men endast en intervju med vårdplanerarna gick att genomföra på grund av att de ej var 

tillgängliga för deltagande inom studiens tidsram samt att omständigheter i samhället i stort i 

form av strejk bland landets sjuksköterskor inträffade vid tidpunkten för denna studie. 

 

Det faktum att vi inte lyckats utföra intervjuer med lika många personer från båda 

professionerna kan ha påverkat vårt resultat. Vi är dock inte övertygade om att detta haft 

någon avgörande inverkan. I intervjuerna med de båda handläggargrupperna framkom 

likartade svar och vi tolkar det som att denna profession är tämligen enig i sin uppfattning om 

hur den samverkan som vi studerat fungerar. När det gäller informanterna från vårdplanerar- 

professionen så kom dessa från olika vårdavdelningar med skilda förutsättningar, dels 

avseende kundens vårdbehov och dels avseende rutiner och praktiska omständigheter 

(exempelvis lokaler). Detta gör att vi tror oss ha erhållit en spridning när det gäller vård- 

planerarnas uppfattningar vilket gör att vi anser oss kunna göra en jämförelse kring 

uppfattningar och åsikter de båda professionerna emellan. 

 

 

2.4 Genomförande 
 

Vår studie har sin grund i vårt empiriska material, det vill säga vi har utfört fokusgrupp- 

intervjuer med personer yrkesverksamma inom de professioner som vi studerar. Vi har även 

tagit del av aktuell forskning kring problemområdet samt även använt oss av annat relevant 

material som till exempel lagtexter och författningssamlingar. En del av det material vi använt 

har vi haft kännedom om från tidigare studier i vår utbildning, detta gäller framförallt 

författningssamlingarna. Övrigt material har vi funnit genom att använda oss av sökmotorerna 

Higgins (Högskolan i Gävles bibliotek) och Google Scholar, Social Service Abstracs och 

Social Abstracts. De sökord (olika varianter) som framförallt använts är: bistånds- 

handläggning, samverkan, vårdplanerare, vårdplanering, interactivity och health. 
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För att erhålla informanter kontaktade vi en av de personer som har en samordnande funktion 

kring vårdplanerarna på sjukhuset i Gävle samt tog även kontakt med biståndshandläggarna 

tillhörande Omvårdnad Gävle och deras chef. Samordnaren på sjukhuset informerade vård- 

planerarna om föreliggande studie och efter ytterligare kontakt med samordnaren via mail 

gavs sedan tillfälle för oss att utföra en intervju med vårdplanerarna i samband med ett möte 

som de skulle ha. Vid intervjutillfället deltog tre stycken vårdplanerare. Intervjuerna med 

handläggarna genomfördes efter det att frivilliga inom yrkeskåren hade anmält sig till studien 

genom att fylla i sitt namn på en lista i personalrummet. Detta skapade två intervjugrupper 

och intervjuerna utfördes två olika dagar. Vid dessa två intervjutillfällen deltog fem stycken 

handläggare vid respektive intervju. Vi författade också ett missivbrev (utifrån riktlinjer enligt 

Ejlertsson, 2005) med information om vår undersökning och skickade ut detta till vård- 

planerarna före intervjutillfället samt att detta delgavs handläggarna genom att det placerades 

i deras personalrum (bilaga 1). Den intervjuform vi använde oss av var således fokusgrupp- 

intervjuer och syftet med detta var att få med så många informantsvar som möjligt. Metoden 

fokusgruppintervju innebär att man i grupp diskuterar ett givet ämne. Diskussionen leds av en 

samtalsledare och metoden/intervjuformen används för att studerar människors 

föreställningar, kunskaper, attityder och värderingar (Wibeck, 2000). Intervjuerna med 

vårdplanerarna genomfördes på sjukhuset i ett konferensrum och intervjuerna med 

handläggarna utfördes i deras personalrum. Intervjufrågorna (bilaga 2) utformades i avsikt att 

framförallt erhålla förståelse för samverkan i den interaktion som sker vid vårdplaneringar. 

Alla intervjuer bandades och skrevs senare ut på papper inför resultatsammanställningen. 

 

 

2.5 Bakgrundskunskaper/förförståelse 
 

De förkunskaper som ligger till grund för detta arbete är framförallt sprungna ur utbildning, 

praktik och yrkesutövning inom området biståndshandläggning. Båda författarna skriver 

denna uppsats som sitt examensarbete, C – uppsats på Sociala omsorgsprogrammet och har 

kommit i kontakt med problemområdet under sin praktik inom handläggning och en av 

författarna är även aktivt yrkesverksam inom denna profession. Författarna har också genom 

utbildningen tillbringat sig kunskaper om organisationsteori vilket också kan ses som en 

grund för inriktningen på studien. Dessa erfarenheter och förkunskaper utgör grunden till det 

vi vill studera men ambitionen är att studera problemområdet med neutrala ögon. Vi önskar 

försöka förstå såväl vårdplanerarnas som biståndshandläggarnas förhållningssätt och yrkes- 

utövning och den samverkan som sker. Ambitionen är inte att skuldbelägga någon part och 

kontrollera vem som håller sig till eventuella riktlinjer utan ambitionen är att studera och 

belysa den samverkan som sker idag och påvisa eventuella möjligheter till utveckling av 

samverkansformen. 

 

 

2.6 Tolkningsansats  
 

I vår studie där vi använder oss av en kvalitativ metod har vi valt att tillämpa en hermeneutisk 

tolkningsansats. Detta för att vår ambition är att tolka och pröva vårt empiriska material och 

generera kunskap (Sjöström i Starrin & Svensson, 1994). Olika tolkningar av och inriktningar 

på hermeneutik finns, bland annat den aletiska och den objektiverande hermeneutiken. 

Alvesson & Sköldberg (2008) menar att det mest grundläggande för all hermeneutik är 

cirkularitet och de ser det inte som någon slump att just cirkeln används som grundläggande 

symbol. Viktiga begrepp inom hermeneutiken är just cirkeln men även spiralen, del/helhet 

och förförståelse/förståelse är av stor betydelse.  
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Del – helhet bildar den ursprungliga hermeneutiska cirkeln och hör hemma i den 

objektiverande hermeneutiken. Begreppsparet står för att delen endast kan förstås i 

förhållande till helheten och helheten i förhållande till de olika delarna. Då detta samspel kan 

ses som evigt pågående har man inom hermeneutiken löst detta dilemma genom att omvandla 

cirkeln till en spiral. Genom att växla mellan delarna och helheten uppstår ny förståelse för 

både del och helhet, cirklarna blir allt snävare och snävare i ett spiralmönster vartefter man 

kommer djupare in i materialet och allteftersom genereras förnyad kunskap kring det man 

studerar (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

  

En annan cirkelmodell återfinns inom den aletiska hermeneutiken och inbegriper begrepps- 

paret förförståelse – förståelse. Den aletiska hermeneutiken menar att förståelse inte är något 

exceptionellt sprunget ur vetenskaplig kunskap utan är något grundläggande för varje 

människa då vi dagligen måste handskas med tillvaron för att klara vår livsföring (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). För att kunna förstå cirkeln objektivt måste forskaren tolka den utifrån en 

subjektiv förståelse för det som är nedskrivet. Förutsättningarna för denna förståelse kommer 

från aspekter som skapats i forskarens förflutna och leder vidare in i framtiden till en 

förförståelse för det nedskrivna, det som studeras (Ödman, 1979).  

 

Enligt Palmer (citerad i Alvesson & Sköldberg, 2008) kompletterar de två ovan nämnda 

hermeneutiska inriktningarna varandra snarare än att de är varandras motsatser och även 

Alvesson och Sköldberg menar att de båda hermeneutiska cirklarna ”del – helhet” och 

”förförståelse – förståelse” kan ses som komplement till varandra. I enlighet med detta 

kommer vi att i vårt analysarbete i föreliggande uppsats att utgå från begreppen förförståelse/ 

förståelse, del/helhet samt cirkel och spiral.  

 

Inför genomförandet av studien diskuterade vi kring vilka frågor vi ville få svar på, vilka 

aspekter var av intresse för att studera samverkan mellan de båda professionerna. I detta skede 

var vår förförståelse avgörande för det vi ville studera. Vi kom fram till att förväntningar, 

förhållningssätt/praktiken och förbättringar/utveckling var lämpliga ”inriktningar” i studien. 

Utifrån dessa inriktningar sammanställde vi sedan frågor i olika teman inför intervju- 

tillfällena. Inför resultatsammanställningen läste vi sedan igenom intervjuerna var för sig och 

identifierade de olika temana som vi inledningsvis hade haft i åtanke samt ytterligare ett tema. 

Dessa teman kan också i enlighet med den hermeneutiska tolkningsansatsen ses som delar i 

vår strävan att förstå helheten. Detta skapade en inledande förståelse för det empiriska 

materialet och utgjorde starten på den hermeneutiska spiralen. Vi gick sedan vidare och 

sammanställde det empiriska materialet.  

 

Resultatet sammanställdes genom att vi inledningsvis isolerade delarna i de olika intervjuerna. 

Sedan sammanförde vi informationen från de båda intervjuerna med handläggarna för att få 

ett sammanställt material att ställa mot det material vi erhållit från intervjun med vård- 

planerarna. Vi ville fånga de olika delarnas betydelse för helheten. Detta sammanfattades 

sedan i resultatdelen i uppsatsen. Senare i analysen hade vi ytterligare möjlighet att utforska 

delarna i relation till helheten i enlighet med en hermeneutisk spiral genom att ställa det 

empiriska materialet mot vårt valda teoretiska perspektiv i syfte att komma djupare in i 

materialet och få ny och ökad förståelse. Genom att läsa utskrifterna av intervjuerna flera 

gånger och sedan sammanställa dessa och testa hållbarheten i våra tolkningar har ny kunskap 

erhållits.  
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2.7 Etik 
 

Informanterna garanterades konfidentialitet, först via ett inledande mail där den första 

informationen kring studien delgavs och sedan genom det missivbrev som skickades ut till 

alla inom de båda yrkeskårerna. I utskrifterna utelämnades alla namn och informanterna blev 

även lovade att alla inspelningarna skulle förstöras efter studiens sammanställning och 

avslutande. Informanterna upplystes också om att intervjun var helt frivillig och att den när 

som helst kunde avbrytas. I uppsatsen har vi vidare valt att tala om vilken kommun och vilket 

landsting studien har utförts inom. Detta för att underlätta sammanställningen och 

refereringen till använda källor och dokument. Informanterna har också tillfrågats om det går 

bra att vi namnger kommun/landsting och de har alla givit sitt godkännande. 

Sammanfattningsvis har vi använt oss av de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

anvisar angående studier inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapliga rådet, 2002). 

 

 

2.8 Ord- och begreppsanvändning 
 

I vår uppsats använder vi omväxlande orden handläggare och biståndshandläggare men avser 

här samma yrkesprofession. Det samma gäller angående ordvalen kund och patient, här avses 

i båda fallen omsorgsmottagaren, det vill säga den person som är föremål för bistånds- 

bedömning, vård och omsorg. För vårdplanerarna är denne en patient och för handläggaren är 

denne en kund.  Angående ordet vårdplanerare så vill vi också förtydliga att vårdplanerare och 

vårdplanerande sjuksköterska är en person som har samma yrkesmässiga funktion i vår studie. 

Vi har också valt att omväxlande använda orden yrkesgrupp – profession för att beskriva det 

yrke som behandlas. I uppsatsen har vi valt att genomgående använda ”hon/henne” när vi 

beskriver yrkespersoner, och vi använder också denna benämning när vi avser människor i 

allmänhet. 

 

 

2.9 Disposition 
 

Uppsatsen är disponerad såtillvida att vi efter den inledande delen där vi redogör för 

bakgrund, problemområde, syfte och frågeställningar redogör för den metod vi använt. Sedan 

följer vårt teoretiska perspektiv samt ett avsnitt där vi presenterar professionerna 

biståndshandläggare och vårdplanerare och de lagar och riktlinjer som berör dessa 

professioner samt vårt problemområde. Efter detta följer vår resultatredovisning samt vår 

analys och avslutningsvis diskuterar vi kring några av de aspekter som framkommit i studien. 

Vi för också ett resonemang kring centrala frågor samt ger förslag på förbättringar och 

utvecklingsmöjligheter avseende den samverkan och den mötesform (vårdplanering) som 

studerats. 
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV 
 

 

I vår studie har vi valt att använda oss av teorier kring organisation och samverkan. Enligt 

Nationalencyklopedin (2000) är organisationsteori ”en samlingsbeteckning för de teorier för 

att beskriva och analysera företag och förvaltningar avseende struktur, styrning, beteende- 

mönster, normer m.m.”. Valet av detta teoretiska perspektiv grundar sig i att vår studie utgår 

från två olika organisationer som skall samverka kring en tredje part, kunden/patienten. Vi 

tror bland annat att de organisationer vi studerar har olika kulturer och värderingar som i sin 

tur utgör påverkan på vårdplaneringarna och den kommunikation som sker vid detta möte, det 

vill säga på den samverkan som skall ske. De båda professionerna verkar utifrån två olika 

perspektiv och dessa båda professioners förhållningssätt skall om ej bli samstämmigt, så 

koordinerat, för kundens bästa. I det följande presenterar vi de begrepp som vi utifrån vårt 

teoretiska perspektiv kring organisation och samverkan, anser är relevanta och användbara för 

att studera och förstå vårt problemområde. Vi har således valt att, utifrån National- 

encyklopedins definition av organisationsteori, använda oss av teorier och begrepp som berör 

beteendemönster och normer då vi menar att dessa kan ge förklaringar till de menings- 

skiljaktigheter som kan uppstå om hur samverkan fungerar vid vårdplaneringarna. 

 

Bolman & Deal (2005, sid. 33) är två forskare/författare som diskuterar organisationsteori och 

de menar att ”det har inom samhällsvetenskaperna utvecklats flera olika riktningar som alla 

utgår från sina egna begrepp och antaganden och presenterar olika idéer om hur man skaffar 

sig kontroll över sociala kollektiv”. Utifrån detta resonemang, att det finns en mängd olika 

organisationsteorier menar Bolman & Deal vidare att betraktaren alltid studerar ett fenomen 

utifrån ett visst perspektiv. Bolman & Deal (2005) resonerar kring fyra olika teorier eller 

snarare – fyra olika perspektiv på organisation och ledarskap. De belyser hur organisationer 

fungerar samt diskuterar ledarskap utifrån olika synvinklar. De perspektiv som författarna 

behandlar är; det Strukturella perspektivet, HR - (Human Resource) perspektivet, det Politiska 

perspektivet och det Symboliska perspektivet. I denna redogörelse kommer vi framförallt att 

behandla det symboliska perspektivet men även beröra det strukturella perspektivet. Vi har 

valt att fokusera på det som författarna, utifrån dessa två perspektiv, resonerar kring när det 

gäller organisationer och organisationskultur och berör inte de aspekter som belyser ledarskap 

då detta inte är relevant för vår studie. 

 

Inledningsvis i detta avsnitt kommer vi dock att redogöra för Mertons sociologiska teori om 

manifesta och latenta funktioner då vi menar att denna är grundläggande och väl belyser inte 

bara vårt problemområde utan även samhället och dess olika fenomen och funktioner i 

allmänhet. 

 

 

3.1 Manifesta och latenta funktioner 

 

En sociologisk teori som berör organisationer, hur dessa agerar och fungerar och som är 

relevant att diskutera avseende olika direktiv och värderingar som verkar i och kring 

organisationer är Robert Mertons teori om manifesta och latenta funktioner och som ur vår 

studies synvinkel är relevant att använda på grupp- och organisationsnivå. Med manifesta 

funktioner menar Merton att man med en handling har en bestämd avsikt, man vill 

åstadkomma någonting, till exempel statuera en regel eller åstadkomma en förändring. En del 

handlingar, vissa manifesta funktioner kan dock enligt Merton leda till omedvetna och 

oförutsedda konsekvenser, så kallade latenta funktioner (Merton citerad av Boglind i Månsson 

1991). Med detta resonemang vill vi belysa vår uppfattning om att det såväl inom som mellan 
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organisationer kan skapas bieffekter av de handlingar som utförs i ett bestämt syfte. Utifrån 

studiens problemområde vill vi belysa att de manifesta handlingar som sker vid vård- 

planeringarna (utifrån de båda organisationernas olika perspektiv) enligt vår mening kan leda 

till latenta funktioner, det vill säga till konsekvenser som man inte känt till eller har räknat 

med när man utför handlingen. 

 

 

3.2 Organisationsteori 
 

Inledningsvis i kapitlet om det symboliska perspektivet redogör Bolman & Deal (2005) för 

några punkter som de menar kännetecknar det symboliska perspektivet. En av dessa punkter 

lyder ”kultur är ett kitt som håller samman organisationer och som samlar människor kring en 

gemensam uppsättning värderingar och övertygelser” (Bolman & Deal, 2005, sid. 297). 

Författarna menar att kultur både är en produkt och en process. En produkt såtillvida att 

kulturen är sprungen ur den visdom och kunskap som ackumulerats av dem som arbetat inom 

organisationen tidigare, och en process genom att den ständigt förnyas och reproduceras 

genom att nya medlemmar internaliserar de gamla sätten och sedan lär ut dem i sin tur. 

 

Varje organisation utvecklar också sina egna värderingar och mönster och många av dessa 

finns omedvetet hos individerna i organisationen och kommer till uttryck genom olika 

symboliska former. Som exempel på symboliska former redogör Bolman & Deal (2005) för 

bland annat myter och värderingar. Myter är, som författarna uttrycker det, ”historien bakom 

historien”, de skapar sammanhållning och solidaritet och bekräftar det som anses vara unikt 

för organisationen. Myterna bidrar också till att förankra organisationens värderingar och 

Bolman & Deal (2005) menar att dessa utgör det organisationen står för, sådana egenskaper 

som i sig själva förtjänar aktning och engagemang. ”Till skillnad från mål är värderingar 

abstrakta; de definierar en grundläggande karaktär som särskiljer en organisation från en 

annan /…/ men när organisationer försöker artikulera värderingar i missionsförklaringar eller 

andra formella dokument förlorar de ofta sin mening” (Bolman & Deal, 2005, sid. 307). 

 

Bolman & Deal (2005) redogör också för det strukturella perspektivet som mycket kort 

sammanfattat behandlar organisationers uppbyggnad och den uppgiftsorientering och 

uppgiftsdelegering som råder inom organisationer. I vårt arbete studeras två olika 

organisationer med olika uppbyggnad och struktur men delar av det resonemang som 

författarna redogör för är enligt vår mening applicerbart, eller snarare relevant för den 

samverkan vi studerar. Det rör sig enligt vår mening om två ”enheter” som skall samordna sitt 

arbete till en gemensam ”produkt”, nämligen att samverka för kundens bästa. Författarna 

menar att olika avdelningar eller enheter tenderar att fokusera på sina egna uppgifter och 

agera på egen hand, och att detta i sin tur kan leda till samordningssvårigheter. I samman- 

hanget används begreppet suboptimering vilket innebär ”att man fokuserar på enhetens egna 

målsättningar snarare än på det större uppdraget” (Bolman & Deal, 2005, sid. 81). Detta kan 

enligt författarna leda till att respektive enhets arbete bryts ner så att bara vissa delar får 

utrymme, vilket i sin tur också kan resultera i att den allmänna förmågan och ambitionen 

sjunker.  

 

Andra faktorer som styr organisationer är regler och policys, dessa skapar enhetlighet och 

förutsägbarhet och är i många situationer också det som styr arbetsvillkoren. Bolman & Deal 

(2005) redogör för Perrow som menar att regler minskar möjligheten till partikularism, det 

vill säga att man förhindrar att personliga åsikter eller politiska krafter stör och blockerar 

organisationens mål. Men även om det finns tydliga regler kring arbetet så kan det inom den 

fastställda strukturen förekomma en mängd olika aspekter som försvårar arbetet. Författarna 
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menar att ”ju mer komplex en rollstruktur (där många olika individer sysslar med många olika 

saker) är, desto svårare är det att bibehålla en fokuserad och sammanhållen verksamhet” 

(Bolman & Deal, 2005, sid. 103) och detta leder även till författarnas resonemang om att ju 

högre komplexitet desto fler och mer utvecklade samordningsstrategier krävs. Ytterligare en 

aspekt som har betydelse för hur grupper och dess medlemmar fungerar är gruppnormer/ 

informella regler och Bolman & Deal (2005) menar att alla grupper har sina egna 

uppsättningar av normer och informella regler som styr dem och som med tiden tas för givna, 

de blir en social självklarhet som ingen ifrågasätter. 

 

Bolman & Deal (2005) tar också upp en aspekt som berör studiens specifika problemområde. 

De menar att myndighetspersoner (handläggare) inte sällan ställs inför svårigheter där de 

tvingas välja sin roll eller snarare ”vilka de skall alliera sig med”. Om en kund ger uttryck för 

en önskan om att handläggaren skall kringgå de riktlinjer som finns och göra ett undantag i 

det aktuella fallet så står handläggaren inför två dilemman. Å ena sidan kan handläggaren/  

myndighetspersonen hävda de riktlinjer som finns och riskerar i och med detta val att bli 

anklagad för att vara för byråkratisk och stelbent och avståndet till allmänheten ökas, å andra 

sidan kan denne gå kunden till mötes och då så skapas en tvivelaktighet kring yrkesrollen och 

myndighetsutövningen och handläggaren riskerar i denna situation även att anklagas för 

inkonsekvens och eventuellt också för favorisering av enskilda personer. 

 

 

3.3 Samverkan 
 

Axelsson & Bihari Axelsson (2007) presenterar teorier kring samverkan inom olika folk- 

hälsorelaterade områden och diskuterar bland annat problem och hinder för samverkan mellan 

organisationer och myndigheter. De menar att det ofta förekommer ett revirbevakande 

beteende hos samverkande aktörer. Många gånger försvarar de sin professionella roll, sitt 

synsätt och sina kunskaper gentemot varandra vilket leder till att den samverkan som skall ske 

försvåras. Författarna redogör även för att det finns risker med samverkan. Vid utvärderingar 

har man funnit att samverkan höjer de involverade samverkansparternas engagemang och att 

samverkan även lett till kompetensökning hos de involverade aktörerna, men att den 

samverkan man bedrivit inte lett till några förbättringar för patienterna eller klienterna. Andra 

forskare har dock funnit att det just inom folkhälsoarbete finns många fördelar med att 

samverka mellan organisationer och myndigheter (Ibid.) 

 

Ytterligare en aspekt är att det krävs tid och engagemang för att åstadkomma en god 

samverkan och förståelse för varandras agerande och roller. ”Samverkan kräver att man 

investerar tid i att bygga konsensus om uppgifter, roller och ansvar, samt att man på ett 

flexibelt sätt kan förhandla om skillnader i arbetssätt och värderingar” (Stein och Short 

citerade av Eriksson m.fl. i Axelsson & Bihari Axelsson, 2007, sid. 92). Huxham (Ibid.) 

menar att samverkansparterna ofta kommunicerar utifrån olika utgångspunkter, att aktörerna 

agerar och uttrycker sig utifrån sin organisations språk och den kultur som råder inom 

densamma. 

 

En annan aspekt som behandlas av Axelsson & Bihari Axelsson (2007) är det faktum att 

organisationer och myndigheter verkar under olika lagstiftningar och att de av tradition har 

olika inriktningar på sin yrkesutövning som kan leda till att samverkan försvåras. Sjukvårds- 

personal, det vill säga läkare och sjuksköterskor, är ofta inriktade mot det sjuka och Sebrant 

(citerad av Löfström i Axelsson & Bihari Axelsson, 2007) menar att sjuksköterskorna har 

arbetat hårt för att professionalisera sig genom att hävda att omvårdnad är ett eget kompetens- 

område. Vidare belyser Carlström (citerad av Löfström i Axelsson & Bihari Axelsson, 2007) 
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aspekten att Hälso- och sjukvårdslagen är en skyldighetslag som anger hur personer som 

arbetar inom sjukvården skall arbeta, medan Socialtjänstlagen är en rättighetslag, vilket bland 

annat innebär att omsorgsmottagaren har rätt att överklaga de beslut som fattas när det gäller 

biståndet till henne eller honom. Vidare menar Gustavsson och Sebrant (citerade av Löfström 

i Axelsson & Bihari Axelsson, 2007) att alla de professioner som är yrkesverksamma inom de 

verksamheter som bedrivs kring äldre människor, till exempel läkare, sjuksköterskor, 

sjukgymnaster och biståndsbedömare, har sin egen historia och sina egna ideal och 

värderingar som formulerats och etablerats under en lång tid vilket också påverkar respektive 

professions yrkesutövning. 

 

I vår analys kommer vi att använda oss av organisationsteori. Framförallt tar vi upp det som 

Bolman & Deal (2005) diskuterar kring begreppena suboptimering och partikularism samt att 

vi även diskuterar detta i relation till deras resonemang om betydelsen av myter, värderingar 

och kultur inom organisationer. Vi resonerar också kring det som Axelsson & Bihari 

Axelsson (2007) tar upp om samverkan och lagenliga föreskrifter samt belyser vårt 

problemområde med hjälp av Mertons teori (citerad av Boglind i Månsson, 1991) om 

manifesta och latenta funktioner. Vi har valt dessa begrepp och aspekter då vi tror att dessa 

väl kan belysa och förklara informationen i de teman vi sammanställt utifrån empirin i vår 

resultatredovisning. Vi tror att dessa aspekter även kan hjälpa oss att belysa bakomliggande 

faktorer som kan utgöra påverkan på samverkan och hur denna vederfars. 
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4. FORSKNING OCH KÄLLOR INOM BISTÅNDSBEDÖMNING OCH 

VÅRDPLANERING 
 

 

För att genomföra föreliggande studie har vi sökt efter litteratur som belyser samverkan och 

vårdplaneringar. Denna sökning gav dessvärre inte något större resultat varpå vi hänvisats till 

att studera det som skrivits om biståndshandläggning och denna yrkesutövning i allmänhet. 

Lindelöf & Rönnbäck (2007) är enligt vår tolkning två forskare som bedrivit omfattande 

studier inom området och användandet av deras sammanställning och teorier om bistånds- 

bedömning i vår uppsats föll sig därvidlag naturligt och lämpligt. När det gäller just 

vårdplaneringar och samverkan så har vi valt att redogöra för två rapporter som behandlar 

dessa områden och en redovisning av för vår studie relevanta aspekter ur dessa presenteras 

sist i detta avsnitt. Vidare har vi även funnit det användbart att använda oss av de föreskrifter 

Socialstyrelsen formulerat då dessa riktlinjer i mångt och mycket är avgörande för den 

samverkan som här studeras, innehållet i föreskrifterna presenteras under punkt 4.3. När det 

gäller professionen vårdplanerare finns det tyvärr inte så mycket att tillgå och vi har därför 

försökt beskriva deras yrkesutövning bland annat utifrån den grundutbildning de har, det vill 

säga att de är utbildade till professionen sjuksköterska. 

 

 

4.1 Biståndsbedömning 
 

Social omsorg vilar enligt forskarna och författarna Blomdahl Frej & Eriksson (1998) på en 

värdebas och denna värdebas har normativa utgångspunkter. De verksamheter som bedrivs 

skall vara initierade av samhället och de är till för att ta tillvara svaga gruppers intressen. 

Värdebasen formuleras av författarna som ”samhällets ovillkorliga ansvarighet för dessa 

grupper, solidariteten som samhällelig princip och alla människors lika värde” (Blomdahl Frej 

& Eriksson, 1998, sid. 10). Fokus i detta arbete är biståndsbedömning avseende hjälp, stöd 

och omsorg och det handlar här om insatser som människor är i behov av för att klara sin 

dagliga livsföring. Biståndsbedömningen utgår från Socialtjänstlagen (SoL) och insatserna 

bedöms enligt 4 Kap. 1 § Socialtjänstlagen som lyder: 

 
”De som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 

annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för försörjning (försörjningsstöd) 

och för sin livsföring i övrigt. 

Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet 

skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett 

självständigt liv”. 

 (SFS 2001:453) 

 

För att få rätt till bistånd måste den som biståndet gäller själv ansöka om den hjälp och det 

stöd denne anser sig vara i behov av. En annan möjlighet är att den enskildes legala ställ- 

företrädare (God man eller förvaltare, vår anm.) ansöker om biståndet för dennes räkning. 

Efter ansökan utreder handläggaren sedan kundens behov och rätten till bistånd prövas mot 

Socialtjänstlagen och andra rättskällor (domar och prejudikat, vår anm.). Utredningen leder 

fram till beslut om huruvida den enskilde har rätt till biståndet. Biståndshandläggaren har 

delegerats ansvaret för kommunens insatser och har därvid stort ansvar inte bara för kundens/ 

kommuninvånarens väl och ve utan också för de medföljande ekonomiska konsekvenserna för 

samhället (Lindelöf & Rönnbäck, 2007). Biståndshandläggarna har i sin yrkesprofession en 

kompetens som enligt Lindelöf & Rönnbäck (2007) spänner över fyra olika kunskaps- 

områden. Dessa är juridisk kunskap (främst Socialtjänstlag och Förvaltningslag), 
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utredningsmetodik som handlar om kartläggning och kunskapsinsamlande om den 

hjälpsökandes behov, kunskap om omsorgsmottagarens situation och om hur äldre och 

funktionshindrades förutsättningar präglar utredningen samt det fjärde området som gäller 

handläggarens roll som tjänsteman och offentlig företrädare. Detta, det fjärde området, menar 

Lindelöf & Rönnbäck (2005) kräver en kunskap hos handläggaren att tillämpa det som 

föreskrivs och handläggaren måste i och med detta förhålla sig till såväl den som ansöker om 

hjälp, vad som sägs i lag, och till överordnade samt till de kommunala föreskrifter och regler 

som finns. 

 

Enligt Blomdahl Frej & Eriksson (1998) finns det tre grundläggande principer när det gäller 

omsorgen om äldre människor: självbestämmande – integritet, trygghet och valfrihet. Äldre 

människor skall ha rätten att själv bestämma över sina liv och sina livsvillkor. De skall ha 

möjlighet att uppleva trygghet och när det gäller denna aspekt är det den enskildes egen 

upplevelse som skall ligga till grund för omsorgsarbetet. Den tredje principen – valfrihet – 

syftar till att förtydliga att äldre människor har rätt till att själv bestämma över t.ex. var de 

skall bo. Dessa tre principer utgör grunden i omsorgsarbetet och leder därmed till det som kan 

sägas vara den primära utgångspunkten i Biståndsbedömningen.  

 

I den kommun som denna studie har utförts i har man inom Omvårdnad Gävle, det vill säga 

den förvaltning som biståndshandläggarna tillhör, formulerat en värdegrund som skall prägla 

verksamheten;  

 

”Omvårdnadsnämndens verksamhet skall kännetecknas av 

 

 en värdegrund som bygger på alla människors lika värde, 

 att våra kunder bemöts med värdighet och respekt för sin integritet 

 att våra tjänster utformas efter kundernas individuella behov och önskemål.” 

 
Källa: Omvårdnad Gävle, 2007, Ledningssystem för Omvårdnad Gävle 

 

 

4.2 Vårdplanerare 

 
I vår studie har vi haft ambitionen att försöka belysa de båda professionerna, vårdplanerare 

och biståndshandläggare, så jämbördigt som möjligt. Vi har dels sökt efter litteratur som 

behandlar vårdplanering/vårdplanerare och funnit att det inte finns så mycket skrivet om 

denna profession, och dels efterfrågat riktlinjer kring professionen från det aktuella 

landstinget men ej lyckats erhålla något material. Vi har därför nedan valt att försöka belysa 

denna profession, vårdplanerare, utifrån att de är sjuksköterskor i grunden, att det är detta yrke 

de har utbildats till.  

 

1953 formulerade det internationella sjuksköterskerådet (International Council of Nurses) en 

etikkodex som återges i Svensk Sjuksköterskeförenings - Etiska riktlinjer för sjuksköterskor 

där man bland annat säger att: ”Som sjuksköterska arbetar du inom hälso- och sjukvården för 

individen, familjen och samhället. Du ska i din yrkesutövning samverka med andra närstående 

yrkesgrupper” (SSF 1997, citerad i Jahren Kristoffersen, 1998, sid. 13).  

 

Jahren Kristoffersen (1998) menar att behovet av omvårdnad är allmänt vilket innebär att det 

är ett fenomen som har existerat under alla tider och i alla kulturer. Även om detta behov har 

funnits långt innan sjuksköterskeprofessionen etablerades var det först under mitten av 1800-

talet, och i och med Florence Nightingales gärningar, som sjuksköterskans arbetsbeskrivning 
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dokumenterades. Omvårdnad är starkt knutet till sjuksköterskeprofessionen och verksamheten 

har genomgått stora förändringar över tid, det är dock fortfarande den enskilda människans 

behov av hjälp, vård och omsorg som står i fokus. Två av de största förändringarna som skett 

kring sjuksköterskeprofessionen gäller enligt Jahren Kristoffersen (1998) hur utbildningen har 

utvecklats. Den första sjuksköterskeutbildningen som ej var knuten till något religiöst 

samfund startade år 1867 och utgick från att yrket sågs som ett kall och att det var något för 

kvinnlig omsorg. Den andra större förändringen kom 1977 då utbildningen fick högskole- 

status och omvårdnadsvetenskap blev ett eget akademiskt ämne med krav på vetenskap och 

forskning. Det som präglat professionen under större delen av 1900-talet är att sjuksköterskan 

har rollen som underordnad och icke ifrågasättande. Kraven på religiöst engagemang och 

förbud mot socialt liv utanför arbetet försvann mer och mer i och med den första förändringen 

kring utbildningen vid mitten av 1800-talet, men ideologier, föreställningar och förväntningar 

i både utbildning och yrkesutövning har dock kvarstått under lång tid. Jahren Kristoffersen 

(1998) menar att sjuksköterskekulturen har många väl förankrade traditioner från förr och 

rester av dessa fenomen finns troligen inom professionen än idag.  

 

Inom omvårdnadsbegreppet ryms en människosyn som lägger tyngdpunkten på att människan 

är en helhet, att hon är unik, och det är utifrån denna helhetssyn som omvårdnadsarbetet 

bedrivs. För att försäkra att patienten får den omvårdnad hon är i behov av menar Jahren 

Kristoffersen (1998) att det inte räcker med att sjuksköterskan besitter ämnesmässig kunskap. 

Lika viktig är den värdegrund sjuksköterskan arbetar utifrån och ett av de mest centrala 

värdena är att sjuksköterskan bör ha en humanistisk människosyn. Med det menas att man ser 

på människan som en helhet, såväl fysiskt, psykiskt, socialt och andligt (Jahren Kristoffersen, 

1998). Detta står även reglerat i Socialstyrelsens beskrivning av sjuksköterskans funktions- 

och ansvarsområde:  

 
”Omvårdnadsåtgärder i vid mening innebär att berörd personal i samverkan med 

patienten och när så är lämpligt även patientens närstående formulerar och 

tydliggör mål för fysisk, psykisk, social och andlig hälsa”  

 

(SOSFS 1993:17).  

 

Denna helhetssyn resulterar således i att sjuksköterskan måste förhålla sig inte bara till den 

del av patienten som är sjuk och som visar symtom på sjukdom, utan sjuksköterskan måste 

även förhålla sig till att människan reagerar som helhet på sjukdom och bristande hälsa 

(Jahren Kristoffersen, 1998).  

 

En relativt ny roll för sjuksköterskan är den som vårdplanerare. Även om det, enligt vår 

förståelse, sedan en tid tillbaka har funnits en sjuksköterska med vid samordnade vård- 

planeringar så är det först på senare tid som man, enligt vår tolkning och uppfattning, har 

utformat denna specifika yrkesroll och att denna fått en egen yrkestitel. Vårdplaneraren är 

landstingssjukvårdens representant vid en samordnad vårdplanering och de har till uppgift att 

vara sammankallande för mötet och att fungera som ordförande under mötets gång. 

Vårdplaneraren skall även ha samlat in den information som biståndshandläggaren och andra 

aktörer behöver angående kundens fysiska förmågor samt även olika medicinska aspekter. 

Enligt lag (Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, SFS 

2003:193, 10 c §) är det läkaren som skall ansvara för vårdplaneringen och det är även denne 

som skall ansvara för att kalla berörda parter till vårdplaneringstillfället. Denna uppgift har i 

Landstinget Gävleborg delegerats till vårdplanerarna eller som i förekommande fall till en 

vårdplanerande sjuksköterska. Vi har som ovan beskrivits försökt erhålla riktlinjer för denna 

delegering från sjukhuset i Gävle/landstinget men ej lyckats. Mer om de lagenliga 

föreskrifterna följer dock i nästa avsnitt. 
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4.3 Bestämmelser enligt lag och regionala riktlinjer angående 

vårdplaneringar 
 

I det följande redogörs för delar av de lagenliga föreskrifter och allmänna råd samt de 

kommunala riktlinjer som styr den samverkan mellan vårdplanerare och handläggare som 

studeras i detta arbete. Redogörelsen går inte specifikt in på bestämmelser avseende de olika 

professionernas yrkesutövning utan vi har här försökt ta fasta på de aspekter som berör just 

den samverkan som studeras, det vill säga det som gäller vårdplaneringar. 

 

Sedan 1998 finns laga bestämmelser som påvisar att de verksamheter och insatser som utgår 

från Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

skall vara av god kvalitet. Lagen (SoL 3 kap. 3 §) säger bland annat att kvaliteten i 

verksamheter inom socialtjänsten systematiskt och fortlöpande skall utvecklas och säkras 

(SFS 2001:453). Motsvarande finner man även i Hälso- och sjukvårdslagen HSL, 1982:763 

31 § som vårdplanerarnas/sjuksköterskornas arbete utgår från (SFS 1992:567). Vidare anges i 

lag (SoL 5 kap. 12 §) att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får 

meddela sådana föreskrifter som behövs till ”skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller 

hälsa” (SFS 2001:453) och i Socialtjänstförordningen 8 kap. 1 § (SFS 2001:937) finner man 

så följande: 

 
”Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om insatser inom omsorgen om äldre 

människor eller människor med funktionshinder till skydd för enskildas liv, personliga 

säkerhet eller hälsa enligt 5 kap 12 § socialtjäntslagen.” 

 

Socialstyrelsen har utifrån dessa lagenliga direktiv formulerat ett flertal författningssamlingar 

i vilka allmänna råd och föreskrifter presenteras gällande professionen ”handläggare” och de 

arbetsuppgifter som följer med denna yrkesutövning, samt även formulerat direktiv kring det 

gemensamma arbetet huvudmännen (Landsting och kommun) emellan när kunden/patienten 

skrivs ut från sjukhuset. Föreskrifter är bindande regler medan allmänna råd är att betrakta 

som rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas. 

 

När det gäller professionen handläggare är ett allmänt råd att den personal som arbetar med 

handläggning och uppföljning av ärenden bör ha social omsorgsexamen eller socionom- 

examen. De personer som innehar professionen bör ha en rad teoretiska och praktiska 

kunskaper inom områdena; äldre och åldrande, utredning och beslut, samtal och relationer, 

samverkan och samordning, regelverk och rättsutveckling, kunskap om olika insatser, 

uppföljning och utvärdering, förhållningssätt och bemötande samt även kontinuerligt 

erbjudas handledning, fortbildning och vidareutbildning (SOSFS 2007:17). 

 

Avseende den del av handläggarnas yrkesutövning som studeras i detta arbete, samverkan 

mellan vårdplanerare och handläggare, föreskriver Socialstyrelsen att Landstingen och 

kommunerna i samråd skall utarbeta rutiner för vårdplaneringar inför patienters utskrivning 

från sjukhus och för överföring av information mellan organisation och myndigheter. 

Föreskrifterna påbjuder också att dessa rutiner skall dokumenteras och vara enhetligt 

utformade inom den aktuella regionen (SOSFS 2005:27). Avseende samverkan finner man 

även i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, 2 a §) att ”olika insatser för patienten skall 

samordnas på ett ändamålsenligt sätt” (SFS 1992:567), och i Socialtjänstlagen (2 kap. 6 §) 

finner man att: ”kommunen får även träffa överenskommelse med landstinget, 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att, inom ramen för socialtjänstens uppgifter, 

samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser” (SFS 

2001:453). 
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Socialstyrelsen föreskriver att det är den behandlande läkaren inom den slutna vården som 

tillsammans med berörda parter skall fastställa hur vårdplaneringen skall genomföras 

(SOSFS 2005:27). I Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 finner man dock 

rutiner för samordning av insatser för den enskildes habilitering och rehabilitering. I denna 

författningssamling föreskrivs ovan nämnda utarbetning av rutiner när det gäller samverkan 

samt att Socialstyrelsen i denna föreskrift också beskriver att de personer som utses till att 

inneha en samordnade funktion får tillhöra den befintliga personalen vid berörda enheter. 

Dessa ”ansvariga samordnare” skall ges de befogenheter som behövs för att de skall kunna 

genomföra samordning (7 §). I samma författningssamling regleras också att rutiner för hur 

ansvariga samordnare skall kalla berörda enheter skall utformas (8 §) samt att de enheter som 

ansvarar för insatserna skall erbjuda den enskilde ”samordning” om denne har behov av det. 

Samordning får endast ske om den enskilde/patienten har lämnat sitt samtycke. Den som 

utsetts till att vara ansvarig för samordningen är även ansvarig för att en plan för 

samordningen upprättas (13 §). 

 

Vid vårdplaneringen skall således en vårdplan upprättas och när det gäller denna skall det 

tydligt framgå vilka insatser som behövs för att hälso- och sjukvård och socialtjänst av god 

kvalitet skall uppnås. Vårdplanen skall vidare också samordnas med de eventuella insatser/ 

den planering som fanns kring kunden innan denne blev inskriven på sjukhus. En vårdplan 

får enligt Socialstyrelsens föreskrifter upprättas även om patienten inte är utskrivningsklar. I 

föreskrifterna har man vidare formulerat en rad punkter som beskriver vad som skall finnas 

med, vad som skall framgå i vårdplanen samt att man även föreskriver hur utskrivningen av 

patienten skall gå till. När en vårdplan är upprättad för en utskrivningsklar patient skall ett 

utskrivningsmeddelande skickas till ansvariga enheter senast dagen före planerad utskrivning 

(regleras i Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, 

1990:1404, SFS 2003:193). Om en patients tillstånd förändras och läkaren bedömer att denne 

inte längre är utskrivningsklar skall läkaren dokumentera detta i patientjournalen och om 

förändringen är så stor att vårdplanen påverkas så skall en ny plan upprättas (SOSFS 

2005:27). 

 

Föreskrifterna påbjuder vidare att vid ”vårdplaneringen skall sådan personal från berörda 

enheter delta som besitter den kompetens som behövs för att tillgodose patientens behov av 

insatser efter utskrivningen” (SOSFS 2005:27). Enligt Socialstyrelsen så bär lednings- 

systemet för hälso- och sjukvård ansvar för att det skall finnas rutiner för samverkan i 

vårdprocesserna inom och mellan yrkesgrupper, olika funktioner, enheter, nivåer, 

verksamheter och ansvarsområden samt för att det finns personal med den kompetens som 

krävs för att utföra arbetsuppgifterna. Vidare ansvarar ledningssystemet också för att rutiner 

för avvikelsehantering utformas (SOSFS 2005:12). 

 

Angående överföring av information vid in och utskrivning av patient på sjukhus så 

föreskriver Socialstyrelsen (SOSFS 2005:27) att information om patientens behov av hälso- 

och sjukvård och socialtjänst skall överföras mellan berörda enheter om inte sekretess 

föreligger enligt sekretesslagen (1980:100) eller enligt lagen om yrkesverksamma inom 

hälso- och sjukvårdens område (1998:531). Senast samma dag som patienten skrivs ut skall 

information om patientens behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst föras över från den 

slutna vården till den öppna vården och till socialtjänsten. Socialstyrelsen har även 

formulerat en rad punkter kring uppgifterna i denna information, men vi väljer att inte 

presentera dessa punkter närmare i detta arbete. 
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4.3.1 Riktlinjer och rutiner för samverkan i den aktuella regionen 

 

I den region som den studerade kommunen tillhör har man utarbetat ett flertal riktlinjer 

anpassade till de förutsättningar som finns i regionen och i enlighet med de direktiv som 

anges i ”Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård” 

(1990:1404). Ett särskilt dokument har upprättats (Landstinget Gävleborg, 2005, Rutiner för 

informationsöverföring för utskrivningsklar patient – Samverkan mellan kommuner och 

landstingets hälso- och sjukvård i Gävleborg) och inledningsvis i detta finner man att syftet 

är;  

 
”att säkra den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när vård, 

omsorg och stöd planeras och genomförs, att utgöra stöd för vårdprocessen mellan 

olika vårdaktörer, att landstingsövergripande tydliggöra ansvar och tidpunkt för när 

det kommunala betalningsansvaret inträder för patienter som vårdas vid 

landstingets sjukhus.” 

 

Centrala punkter/huvudprinciper för samverkan har formulerats i dokumentet och några av 

dessa är; ”Slutenvården skriver ut patienten och ger inga förespeglingar om vilka insatser 

kommunen skall ge. Detta beslutar kommunen om, efter ansökan och i samråd med 

patienten; Kommunen förespeglar inte patienten viss utredning/behandling/föreskrivning av 

hjälpmedel etc. utan det ansvaret åligger landstinget. Ifrågasätter inte heller läkarens rätt att 

avgöra när patienten är medicinskt utskrivningsklar; Slutenvårdsläkaren måste förvissa sig 

om att det medicinska ansvaret övertas av primärvårdsläkare alternativt läkare inom 

psykiatrisk öppenvård före utskrivning. Detta sker i samband med justering av vårdplanen. 

Slutenvårdsläkaren kan även välja att behålla det medicinska ansvaret efter utskrivning” 

(Landstinget Gävleborg, 2005, Rutiner för informationsöverföring för utskrivningsklar 

patient – Samverkan mellan kommuner och landstingets hälso- och sjukvård i Gävleborg, 

sid.2). 

 

Vidare i dokumentet följer ett flertal specifika riktlinjer avseende ansvarsfrågor i olika 

situationer (enlig lag) samt även direktiv gällande tidpunkter när olika moment i det 

gemensamma arbete kring kunden skall utföras i relation till det datoriserade 

kommunikationssystem, Meddix
1
, som används (Landstinget Gävleborg, 2005, Rutiner för 

informationsöverföring för utskrivningsklar patient – Samverkan mellan kommuner och 

landstingets hälso- och sjukvård i Gävleborg). De regionala riktlinjerna är således enligt vår 

tolkning relativt väl specificerade i relation till de lagenliga direktiv som formulerats. 

 

Vi har ovan kort redogjort för de riktlinjer som finns kring samverkan i den region som vi 

studerat. För att ytterligare belysa problemområdet kommer vi i följande avsnitt att 

presentera två rapporter från andra delar av landet, i vilka centrala aspekter kring 

vårdplaneringar och samverkan blir belysta och diskuterade. 

 

                                                 
1
 Datasystem för informationsdelgivning mellan landsting, primärvård och kommun avseende patienter 

tillhörande Landstinget Gävleborg och som är inskrivna vid Gävle sjukhus. Bland annat skickas in- och 

utskrivningsmeddelande samt kallelser till vårdplaneringar via detta system (vår anmärkning). 
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4.4 Aktuell forskning 
 

Inför sammanställningen av vår uppsats sökte vi efter aktuell forskning som berör vårt 

problemområde. Vi lyckades inte finna någon forskning som specifikt berör vår studies 

inriktning - samverkan mellan olika professioner vid vårdplaneringsmötet. Det vi dock fann 

var en rapport som belyser problematik kring mötesformen vårdplanering samt en rapport 

som belyser aspekter som man enligt rapporten menar förutsätter ett lyckat samarbete mellan 

sjukvård, primärvård och kommun. Motivet till att ta med dessa rapporter i vår uppsats är 

således att vi fann dem relevanta för vårt sammanhang, de belyser aspekter som inverkar på 

samverkan mellan olika huvudmän/organisationer och tar även upp aspekter som är giltiga för 

de professioner och deras yrkesutövning som vi studerat samt för samverkan i allmänhet. 

 

 

4.4.1 Vårdplanering – det goda mötet? 

 

Ring (2005) har i rapporten ”Vårdplanering – det goda mötet?” sammanställt resultatet av ett 

utvecklingsprojekt i Dalarna. Inledningsvis i rapporten beskriver Ring problematiken kring 

vårdplaneringar utifrån de förutsättningar och regler som råder kring dagens sjukvård. Ring 

menar att människor alltmer vårdas i det egna hemmet och att man endast vistas på sjukhus 

under ett akut skede och att detta minskar sjukhuspersonalens och biståndshandläggarnas 

möjligheter att erhålla kunskap om den enskilde och dennes behov. Under dessa förhållanden 

krävs det en god planering och Ring beskriver i rapporten att dess syfte är att påvisa de brister 

som förekommer kring vårdplaneringar för att på så sätt väcka debatt och en dialog som kan 

leda till förbättringar. Undersökningen utfördes dels genom att enkäter skickades ut till 

biståndshandläggare och distriktssköterskor och dels genom man utförde deltagande 

observationer vid vårdplaneringar. 

 

I enkätstudien ville man bland annat erhålla kunskap om hur det faxsystem man använder 

fungerar. Det vill säga om det instrument för informationsdelgivning avseende kundens/ 

patientens behov som används i Dalarna mellan de olika huvudmännen, landsting, primärvård 

och kommun. Utifrån resultatet i studien kunde man utröna att det fanns en stor variation i 

antalet mottagna fax i en jämförelse mellan primärvård och kommun trots att sjukhuset/ 

landstinget skickat samma information till de båda huvudmännen. Utifrån primärvårdens sida 

upplevde man också att det kom mycket ”onödiga” meddelanden samt att primärvården 

upplevde att de inte fick samma information som kommunen. 

 

Ett annat ämne som behandlas i rapporten är vårdplaneringar per telefon. Ring (2005) 

beskriver att i ett sådant möte samtalar en sjuksköterska på avdelningen med bistånds- 

handläggaren och dessa två aktörer försöker då utröna, planera och tillgodose kundens behov. 

Inför ett sådant möte, som inför alla vårdplaneringar, skall kunden ha informerats om att en 

vårdplanering kommer att ske samt givit sitt samtycke till detta möte. Resultatet i studien 

tyder på att man alltför sällan informerat kunden och tillfrågat denne om samtycke till 

vårdplanering. Biståndshandläggarna hade i bara 36 % av fallen informerat brukaren (vi 

använder benämningen kunden i denna uppsats). Huruvida en annan aktör, till exempel 

sjuksköterskan, hade informerat brukaren har man i studien ingen kunskap om men Ring 

(2005) menar att man funnit att man i alltför låg utsträckning informerar kunden om att en 

samordnad vårdplanering skall ske/har skett. 

 

I rapporten beskriver Ring (2005) också att man funnit att man framförallt brukar tre former 

av vårdplaneringar och hon belyser även fördelar och nackdelar med dessa former. Nedan 

citerar vi den uppställning och beskrivning som finns avseende de former som etablerats. 
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1. Förmöte med och av professionerna – främst biståndshandläggare och 

avdelningssköterska. Därefter träffar biståndshandläggaren brukaren och ev. dennes 

anhöriga. Avdelningspersonalen deltar inte. 

2. Samtliga berörda deltar hela tiden vid mötet. 

3. Förmöte med en av professionerna, som i modell ett. Avdelningspersonalen följer med 

in till brukaren, men avviker tidigt, innan mötet är slut. Mötet med brukaren äger 

oftast rum ”på sängkanten” i sjukhussalen, vid brukarens säng. 

        (Ring, 2005, sid. 17) 

 

Användandet av den första formen (1. ovan) kan enligt Ring (2005) leda till att det är svårt att 

ge kunden svar på de frågor denne eventuellt kan ha angående sjukvård och medicinering. 

Biståndshandläggaren har oftast svårt att svara på medicinska frågor och detta kan påverka 

kundens vilja och förmåga att återgå till den egna bostaden. Vid användandet av den andra 

formen (2. ovan) finns risk att det blir ett för stort möte och att brukaren glöms bort i samtalet 

där alla involverade aktörer skall säga sitt. Slutligen så kan modell tre (3. ovan) leda till att 

kunden, som i modell två, inte erhåller svar på de medicinska frågor denne eventuellt har samt 

att sekretessen blir obefintlig när mötet hålls på vårdsalen där det i regel finns andra brukare/ 

patienter. Ring (2005) beskriver att detta med bristande planering och användande av 

lämpliga lokaler överlag är ett problem vid vårdplaneringar. 

 

Ring (2005) menar att hur en vårdplanering genomförs till stor del beror på vilka som deltar 

vid den. I studien har man funnit att det oftast är brukaren, biståndshandläggaren, 

avdelningssköterskan och anhöriga som deltar vid vårdplaneringar i regionen Dalarna och 

Ring (2005) belyser också att läkaren, som enligt lag är den som ansvarig för vård- 

planeringarna, deltog i 32 % av de fall som ingår i studien. En annan aspekt som tas upp kring 

vårdplaneringar är förekomsten av ordförandeskap eller ledning av mötet. Ring (2005) menar 

att det finns en hel del kritik att framföra kring den mötesteknik som används och några av de 

brister man funnit var till exempel att ingen hälsade välkommen till mötet, ingen presenterade 

syftet/varför man hade samlats, och att ingen sammanfattade det som man hade kommit fram 

till under mötets gång i slutet av mötet. Detta var i huvudsak observatörens iakttagelser, 

biståndshandläggarna och avdelningssjuksköterskorna hade via enkätsvaren uppgivit att man 

upplevde att man i olika omfattningar delade på ordförandeskapet mellan dessa båda 

professioner och att det till 97,5 % av mötestiden fanns någon som höll i ledarskapet. En 

annan aspekt var också att den deltagande observatörens intryck var att det ofta var förut- 

bestämt innan vårdplaneringen/mötet med kunden vilka insatser som var lämpliga för denne. 

Dessa hade man i vissa fall kommit fram till vid det förmöte som i förekommande fall hölls 

inför vårdplaneringarna men observatören upplevde också förutbestämdhet vid de 

vårdplaneringar där man inte hållit ett förmöte, det fanns inte överlag litet utrymme för att 

diskutera andra alternativ. 

 

Det slutliga resultatet av undersökningen påvisar att det finns stora brister i hur vård- 

planeringarna utförs. Det görs oftast inga direkta förberedelser för att få ett ostört möte och 

man vet oftast inte vilken som ska ha ansvaret för att mötet skall bli produktivt. Många 

patienter känner att de inte har fått framföra sina önskemål, de har inte förstått vilka som har 

deltagit och de har många gånger inte förstått vad som skall hända efter utskrivningen. Efter 

genomförd underökning finns det enligt Ring (2005) anledning att ifrågasätta vård- 

planeringarnas syfte då dessa enligt studien ibland mest har varit till för att övertyga patienten 

och dess anhöriga vad ”de professionella” anser vara de mest lämpliga insatserna för 

patienten. Undersökningen ifrågasätter om vårdplaneringar i denna form verkligen är det mest 

effektiva arbetssättet då de tar upp en stor del av arbetstiden för inblandade sjuksköterskor 
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och biståndshandläggare, det vill säga att samverkansformen är mycket resurskrävande (Ring, 

2005). 

 

Då vårdplaneringar i så stor utsträckning utgår från direktiv i lagen är detta ett ämne som även 

behandlas på regeringsnivå. Enligt vår förståelse så ”bevakas” samverkan mellan landsting 

och kommun av regeringens Socialutskott och den senaste dokumentationen där man 

behandlar vårdplaneringar är från 2005. I ett betänkande från 2005 bemöter Socialutskottet 

(SoU, 2005) olika motioner angående vårdplaneringar och man redogör inledningsvis för att 

utgångspunkten varit att man tagit del av Rings (2005) rapport (ovan) gällande situationen i 

Dalarna. Utskottet konstaterar att det förekommer brister när personer skrivs ut från 

slutenvården samt att vårdplaneringarna inte genomförs i enlighet med de direktiv som givits 

utifrån 2003 års lagändring. Utskottet menar att: 

 
 ”Genom dialog, där såväl den enskilde som företrädarna för berörda enheter 

medverkar, kan gränsdragningskonflikter undvikas. Den enskildes inflytande samt 

en tydlig målsättning och ansvarsfördelning utgör förutsättningar för att 

genomförandet skall fungera och ge önskat resultat. Lyhördhet, respekt, inflytande 

och samverkan med den enskilde i centrum måste vara en självklarhet i det dagliga 

arbetet” (SoU 2005). 

 

 

4.4.2 SIMBA – samverkan mellan sjukvård, primärvård och kommun 

 

Simba-arbetet (SIMBA = Samverkan I vården i Mellersta Bohuslän och Ale) startade i slutet 

av 90-talet och står för samverkansarbete mellan kommunerna Ale, Kungälv, Stenungssund 

och Tjörn samt Kungälvs sjukhus (Trygghetsfonden, 2004). Rapporten redogör för tiden från 

det att Trygghetsfonden kom med i bilden år 2001 och tre år framåt och nedan presenterar vi 

valda delar ur denna rapport. 

 

Simbaarbetet startade med bildandet av en ledningsgrupp. Denna grupp arbetar för samverkan 

bland annat genom att stärka den gemensamma värdegrunden samt genom att organisera 

nätverksmöten och utbildningar. Den viktigaste delen har dock varit att organisera arbetet på 

gräsrotsnivå då man anser att samverkan primärt uppstår hos dem står i direkt kontakt med 

patienterna. Det samverkansinriktade arbetet i Simba har aldrig haft någon ambition att drivas 

i form av ett projekt utan man vill hellre att det skall fungera som en ”rörelse i vardagen”. 

Metod- och handledning samt utbildningar har haft fokus på användbara instrument och de 

roller som uppstår i det vardagliga arbetet. Den yttersta målsättningen har varit att de som 

ingår i Simba själva skall sprida tankarna om den lärande organisationen, att samverkan är 

allas ansvar. Utifrån idéer om den lärande organisationen arbetade man fram punkter som 

ligger till grund för arbetssättet och nedan gör vi en kortfattad presentation av dessa punkter: 

 

 Simba handlar om att förändra beteendemönster och för att åstadkomma förändring 

måste man bli medveten om det mönster man har idag.  

 Simba är lika intresserade av hur man arbetar i verksamhetsprocesserna (med 

patienten i fokus) som i förändringsprocesserna.  

 Som utgångspunkt för utvecklingsarbetet och lärandet använder man sig av enskilda 

patientfall och hur dessa ”hanterats” i verkligheten.  

 Fokus ligger i att skapa ett lärande för såväl vårdaktörer som ledare och politiker när 

det gäller utforskandet av de egna handlingarna.  

 Förändringsarbetet har sin utgångspunkt i hur man tänker och i vidare bemärkelse 

påverkar konkreta handlingar. 
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Från början var basen i Simbaarbetet fyra olika tvärsammansatta team, ett team för varje 

involverad kommun. Detta teamarbete visade starka kopplingar mellan de olika team - 

medlemmarna (som var en sammansättning av olika organisationer och verksamheter i 

respektive kommun) och skapade en ökad förståelse för vilka förutsättningar man hade inom 

de olika organisationerna. Rent konkret har man bland annat använt sig av modeller som ”6-

punktsmodellen” som är en form av strukturerad reflektion för att tydliggöra glappet mellan 

det vi säger att vi gör och vad vi i realiteten verkligen gör och även glappet mellan det vi vet 

och hur vi handlar i praktiken. En annan modell är ”vattentrappan” och även det är en 

strukturerad dialog/reflektion som är en metafor för antroposofernas sätt att rena vatten. Varje 

reningssteg gör att en del av sedimentet sjunker och vattnet som blir kvar går vidare i renare 

form till nästa steg, stegvis leder den strukturerade dialogen till ökad klarhet 

(Trygghetsfonden, 2004). 

 

Rapporten påvisar inget färdigt resultat utan den innehåller främst information om vad som 

rent konkret har gjorts. Vi väljer dock att ta med denna redogörelse i uppsatsen då de tankar 

och idéer som presenterats ovan enligt vår mening har ett innovativt innehåll, idéerna eller 

den grundinställningen som redovisats har en relevans för vår studie. Mer om de redovisade 

rapporterna i vårt diskussionsavsnitt. 
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5. RESULTAT 

 
 

Resultatet av vår empiriska undersökning kommer nedan att sammanställas i fyra olika teman. 

Det första temat behandlar förväntningar. Här belyser vi de båda professionernas 

(biståndshandläggare och vårdplanerare) förväntningar på varandra och sig själva utifrån 

uppfattningar om respektive professions roll. Det andra temat gäller de båda professionernas 

förhållningssätt i och kring den interaktion och samverkan som studeras. Det handlar här 

således om ”praktiken”, det vill säga hur man upplever vårdplaneringarna och hur samverkan 

sker idag. I sammanställningen belyser vi de aspekter som vi tolkat som mest avgörande för 

hur respektive profession agerar och förhåller sig till den andra parten och den samverkan 

som skall ske. Det tredje temat belyser handläggarnas och vårdplanerarnas åsikter när det 

gäller utvecklingen av vårdplaneringen som mötesform och samverkansforum. Under 

intervjuerna med de båda professionerna framkom också andra avgörande faktorer för 

samverkan. Dessa berörs i vårt fjärde tema där vi mycket kort sammanfattat diskuterar andra 

aktörers inverkan på vårdplaneringarna och det som detta möte syftar till, det vill säga andra 

aspekter som vi utifrån vårt empiriska underlag funnit relevanta för att förstå och belysa vårt 

problemområde. 

 

 

5.1 Förväntningar 
 

5.1.1 Mötets syfte och de olika professionernas roller 

 

Både de intervjuade handläggarna och vårdplanerarna uppger att syftet med vårdplaneringen 

är att göra det så bra som möjligt för kunden och handläggarna uttrycker speciellt vikten av att 

skapa trygghet för omsorgsmottagaren. 

 

I det empiriska underlaget framkommer vidare att handläggarna anser att vårdplanerarens 

uppgift är att hålla i vårdplaneringen. De skall strukturera upp mötet och vara mötesledare. 

Handläggarna ser det också som vårdplanerarnas uppgift att presentera syftet med mötet och 

även presentera mötesdeltagarna och deras olika roller. De anser vidare att vårdplanerarnas 

huvuduppgift är att berätta om hur sjukhusvistelsen har varit för kunden, vad man har gjort 

rent medicinskt samt vad kunden/patienten klarat, och inte klarat, att utföra när det gäller 

omsorgen kring egna personen under vårdtiden. En handläggare uppger;  

 
”… och även att de startar med – syftet med mötet är – att man kanske får 

presentera sig en extra gång, ibland kan det vara många personer och alla pratar 

utan att egentligen veta vem som är vilken och varför, och för anhöriga också att 

de…” (FG 2). 

 

Uppfattningen om att detta är vårdplanerarnas roll delas av de intervjuade vårdplanerarna som 

själva beskriver att dessa uppgifter tillhör deras profession. Vårdplanerarna är också på det 

klara med sin funktion som sammankallande till vårdplaneringen och att de därmed bär ansvar 

för att kalla rätt personer till mötet (relevanta professioner). 

 

Vi frågade också vad de olika professionerna har för förväntningar på den andra parten utifrån 

dennes utbildning/bakgrund. Flera av de intervjuade handläggarna uppger att vårdplanerarnas 

roll, utifrån deras bakgrund och utbildning, främst är att ta ansvar för den medicinska biten, 

att de skall förmedla det som är relevant rent medicinskt till berörda parter på ett icke 
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fackmässigt sätt så att alla förstår. En annan åsikt är att vårdplanerarna borde låta kunden 

prata mer och själv uttrycka sina önskningar och behov. 

 

Vårdplanerarna anser å sin sida att handläggarnas uppgift är att informera kunden om de 

insatser som finns, vad kommunen har att erbjuda, och en av de intervjuade vårdplanerarna 

trycker särskilt på vikten av att handläggarna informerar om de ekonomiska bitarna, dvs. att 

de insatser som erbjuds medför en kostnad för kunden.  

 

Även handläggarna uppger att deras uppgift är att informera om kommunens insatser, det vill 

säga informera om den hjälp och det stöd man som kommuninvånare kan erhålla efter 

sjukhusvistelsen om man har behov av det. Flera av handläggarna poängterar dock att detta 

stöd och denna hjälp är något kunden/patienten kan och måste ansöka om, och att en ansökan 

antingen kan bifallas eller avslås. Handläggarna menar också att det är viktigt att 

informationen kommer från dem själva, att det inte är sjukhuset som berättar om den hjälp 

och det stöd som finns att tillgå. 

 

 

5.1.2 Förväntningar på den andra professionen 

 

Handläggarna tror att vårdplanerarna förväntar sig att de som handläggare skall hålla sig till 

sin professions roll, att de inte skall lägga sig i de medicinska bitarna. 

 

Vårdplanerarna tror att handläggarna förväntar sig att de skall presentera kunden och dennes 

situation på ett bra sätt. När frågan ställs för vårdplanerarna också en diskussion om 

patienternas möjlighet att komma till en s.k. korttidsvistelse (en kommunal insats för 

återhämtning och vila som beviljas för en tvåveckorsperiod, vår anmärkning) efter sjukhus- 

vitselsen och vårdplanerarna uttrycker att de upplever att detta är ett ”känsligt ämne”, att 

handläggarna inte vill att de skall nämna denna möjlighet över huvudtaget. Även hand- 

läggarna diskuterar vårdplanerarnas benägenhet att lyfta fram alternativet korttidsvistelse och 

enligt vår tolkning är både handläggare och vårdplanerare egentligen införstådda med 

problematiken kring denna insats. Vårdplanerarna har rätt i sin tolkning att detta är en insats 

som hanteras av handläggarna på ett speciellt sätt. En av handläggarna uttrycker dock en viss 

förståelse för vårdplanerarnas agerande; 

 
”det är kanske därför att de gånger de föreslår till exempel korttidsvistelse, då 

kanske de själv känner att de egentligen inte skulle vilja skriva ut den här personen 

och då vill de garantera att det skall bli bra efter” (FG 1). 

 

När det gäller respektive professions förväntningar på varandra avseende kontakten med 

anhöriga så anser handläggarna att vårdplanerarna skall vara tydliga med att informera 

anhöriga om vem de skall vända sig till i olika frågor och att de inte skall prata med anhöriga 

över huvudet på patienten/kunden. Vidare förväntar de sig att vårdplanerarna haft en kontakt 

med kunden och dennes anhöriga innan vårdplaneringen. Att anhöriga och kund är 

informerade om hur mötet går till och vad det syftar till innan vårdplaneringen sker. 

Handläggarna poängterar också att det är viktigt att vårdplanerarna inte tar ställning och 

påverkar varken kund eller anhöriga i någon riktning och att de inte deltar i den diskussion 

som rör andra involverade aktörers arbete någon gång under vårdplaneringen, ”Ja att man 

skall vara proffsig i sin yrkesroll, att man inte vänder sig till kunden eller dennes anhöriga” 

(FG 2). 
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Vårdplanerarna anser att det är viktigt att handläggarna informerar kunden och dennes 

anhöriga om de ekonomiska konsekvenserna, att de informerar om maxtaxan så att kunderna 

inte behöver oroa sig. 

Handläggarna förväntar sig vidare att vårdplanerarna sköter kontakten med läkare och andra 

berörda parter, till exempel distriktssköterskor och arbetsterapeuter, och att de förmedlar den 

information som behövs till och från dessa aktörer om så behövs. En av de intervjuade 

handläggarna framför ett önskemål om att vårdplanerarna i större utsträckning förtydligade 

för kunden vad som menas med rehabilitering och vilken verksamhet det är som ansvarar för 

denna: 

 
 ”Ibland så önskar jag att någon skulle ha talat om för kunden om det inte är 

aktuellt med rehabilitering, att man i tid tar kontakt med en arbetsterapeut så att det 

är någon som förklarar varför. Så att man slipper sitta och pratat om sådana saker, 

ja att de tror att min mamma skall till korttids och att det inte är det, att man talar 

om skillnaden. Det kan jag sakna.” (FG 2).  

 

 

5.2 Praktiken – hur vårdplaneringarna och samverkan upplevs fungera 

idag 
 

De intervjuade handläggarna och vårdplanerarna anser att samverkan överlag fungerar bra. 

Båda yrkesgrupperna tycker att vårdplaneringarna utförs mycket bättre nu än vad de gjorde 

tidigare och de uttrycker detta både ur sin egen profession, den roll de själva har vid vård- 

planeringen, samt även utifrån den samverkan som sker. Handläggarna uppger att de ser 

tydlig skillnad mellan att ha en vårdplanerare som leder mötet jämfört med att ha en sjuk- 

sköterska utan vårdplaneringserfarenhet som mötesledare. Vårdplanerarna är mer kunniga och 

har i regel fler uppgifter kring patienten och dennes situation och hälsa. 

 

Handläggarna tycker dock att det fungerar olika bra på olika avdelningar. Vissa vårdplanerare 

upplevs som säkrare och är mer tydliga i sin roll vilket handläggarna anser leder till ett bättre 

möte. Vid återkommande tillfällen i intervjuerna uppger handläggarna att det är viktigt att 

vårdplanerarna håller sig till sina uppgifter och att de inte träder in på någon annan 

samverkansparts område. 

 

En av vårdplanerarna utgår även från sin egen profession och menar att det är mycket bättre 

att arbeta som enbart vårdplanerare än som vårdplanerande sjuksköterska. Hon ser tydliga 

fördelar med att vara enbart vårdplanerare och några av dessa är att man bygger upp ett 

kontaktnät och att det går att planera och förbereda mötet mycket bättre. Den rena vård- 

planerarrollen har fördelar när det gäller kontakten med handläggarna och en av de 

intervjuade vårdplanerarna uppger att: 

 
”Jag har ju vårdplanerat både som vanlig sjuksköterska och nu som vårdplanerare 

och största fördelen som jag ser det, det är att man bygger upp ett kontaktnät. Man 

vet vilken det är man ringer och de vet vem de är de ringer till, det tycker jag är en 

jättefördel/…/man behöver bara säga sitt namn så vet de var man arbetar 

någonstans” (FG 3). 

 

När det gäller frågan om de olika professionerna anser att den andre parten arbetar för 

kundens bästa så uppger handläggarna att de upplever att detta varierar. De tycker att 

vårdplanerarna arbetar för kundens bästa men de uppger också att de ibland upplever att de 

arbetar för anhörigas eller sjukhusets bästa. Handläggarna anser också att vårdplanerarna 
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skulle kunna lägga mer kraft på att backa upp kunden och att tydliggöra för denne att det är 

hon som bestämmer. 

 

Vårdplanerarna anser att handläggarna arbetar för kundens bästa och att handläggarna är 

generösa med insatser till kunden. De beskriver att handläggarna generellt brukar erbjuda 

kunden flera insatser till att börja med och att de talar om att dessa sedan kan avslutas 

successivt. De tycker också att det är bra att handläggarna ibland erbjuder kunden uppföljning 

i hemmet en tid efter hemkomsten från sjukhuset då det många gånger kan vara svårt både för 

såväl kunden själv, som för handläggaren som skall besluta om insatser, att bedöma kundens 

behov av stöd och hjälp på sjukhuset eftersom sjukhusmiljön inte är kundens normala miljö. 

 

Både handläggarna och vårdplanerarna uttrycker en förståelse för att det finns vissa problem 

kring vårdplaneringarna och det som dessa syftar till. Reflektionerna härrör till det system 

som finns kring kunderna/patienterna och den samverkan som skall ske mellan olika 

verksamheter (huvudmän). Detta illustreras med följande citat där en handläggare uppger: 

 
”… egentligen så sitter vi i precis samma situation, vi har ju också, det måste man 

ju inse, att de har i stort sett tryck uppifrån och tryck nerifrån, liksom anhöriga, 

liksom vi har – att de kommer att kosta, precis som vi har från våra chefer och så – 

man måste ju ha förståelse för det” (FG 2). 

 

En av de intervjuade vårdplanerarna beskriver också följande: 

 
”Sen är det ju så, jag som har jobbat länge inom vården. Först låg de ett tag och så 

gjorde man det man skulle och så låg de ett tag till. Nu kommer de in och… man 

gör det man ska och pang på, två dagar senare skall de hem/…/det är inte bara det 

att det finns dåligt med korttids utan det finns dåligt med platser på sjukhuset 

också/…/vi slussar ju människor mycket i ambulanser hit och dit/…/så jag menar, 

egentligen skulle man se över hela organisationen. Alla har ju sina 

kärnverksamheter men man måste få till något som är bättre för patienterna”  
(FG 3). 

 

En annan sak som berör hur samverkan fungerar är det samtal som uppstår vid intervjuerna 

med en av handläggargrupperna. Vid detta samtal diskuteras det faktum att handläggarnas 

arbete utgår från en annan lag (Socialtjänstlagen, vår anmärkning) och att handläggarna i 

enlighet med denna utgår från kundens självbestämmande. Handläggarna menar att vård- 

planerarna inte tycks ha full förståelse för detta och att detta ibland ställer till problem. De 

menar att vårdplanerarna utgår från sin egen roll, att man inom yrkesrollen av tradition är mer 

omhändertagande och att det gör det svårt för dem att hålla inne med vad de tycker att kunden 

skall ha för insatser. Detta tror handläggarna också leder till en viss oförståelse för deras 

yrkesutövning från vårdplanerarnas sida. Denna uppfattning illustreras med följande citat: 

 
”De tror ju ja, det är ju så pass olika lagar och visst inom HSL så har man ju läkare 

som kan ta beslut över patientens huvud i stort sett, men när vi tar beslut så är ju vi 

beroende av att vi har ett medgivande/…/det är svårt det här uppe på sjukhuset - att 

man måste vilja ta emot hjälp” (FG 2). 

 

 

5.2.1 Kommunikation och praktiska frågor 

 

Avseende praktiska faktorer, som det till exempel att nå varandra via telefon, så är båda 

yrkesgrupperna nöjda. Handläggarna anser att det är lätt att få tag på vårdplanerarna och de 

tycker också att det är mycket bra att vårdplanerarna har egna telefonnummer på vilka de är 
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nåbara. En av de intervjuade handläggarna uppger: ”och sedan är det enkelt att ringa efteråt 

om det var något man glömde att fråga… ja vi träffades idag på morgonen – då vet de direkt!” 

(FG 2). Vidare anser båda parter att det för det mesta fungerar bra när det gäller den 

kommunikation som sker via det datasystem som används vid namn Meddix och båda 

professionerna diskuterar detta i relation till det faxsystem som tidigare användes. De menar 

att detta var mer tungrott och att man riskerade att skicka information till fel instans. De 

rutiner som är fastställda kring kommunikationen i det nuvarande Meddixsystem är positiva 

och fungerar bra, framförallt är man nöjd med de fasta avläsningstiderna (det vill säga att man 

både som handläggare och vårdplanerare går in kl. 9.00 och 15.00 och kvitterar respektive 

parts meddelande). Den kritik som dock framkommer från handläggarnas sida berör främst 

sådana aspekter som att vårdplanerarna ibland ger hemtjänsten för lite tid till att organisera 

och planera sin verksamhet. De uppger att de tror att vårdplanerarna förväntar sig att 

hemtjänsten skall kunna infinna sig hos en kund direkt när de ringer och detta skapar ibland 

en viss frustration. De skulle önska att det fanns en lite generösare framförhållning från 

vårdplanerarnas sida. 

 

Vårdplanerarna är i stort nöjda med Meddix och anser att en stor fördel är att man fastställt 

avläsningstider. De anser att systemet är smidigt. En aspekt som en av vårdplanerarna tar upp 

är att man bör vara restriktiv när det gäller vad man skriver i Meddix eftersom det är så många 

olika parter som kan läsa vad som är skrivet i systemet.  

 
”Vad man skriver, för ibland så tycker jag att vi skriver alldeles, alldeles för 

mycket i de här vårdplanerna, att vi inte tänker på att, vad är det egentligen de 

behöver veta?!” (FG 3).  

 

En annan vårdplanerare uppger att hon tycker att Meddixsystemet är bra för att hon med hjälp 

av detta kan ha en viss framförhållning och meddela handläggarna eller andra berörda parter 

att en vårdplanering kommer att ske. Även handläggarna har uppmärksammat att 

vårdplanerarna kan underlätta planeringen genom att informera om en Samordnad 

vårdplanering via Meddix i ett tidigt skede. 

 

Vid intervjutillfällena tillfrågades de båda yrkesgrupperna om vad de anser om lokalerna som 

används vid vårdplaneringarna. De båda yrkesgrupperna är enligt vår tolkning tämligen 

överens om att det är stor variation när det gäller de lokalmässiga förutsättningarna. Vissa 

vårdplaneringar sker i allt för små rum där kund/patient, anhöriga och andra involverade 

egentligen inte ryms. På vissa avdelningar har man dock bättre förutsättningar och flera av de 

intervjuade personerna anser att det är betydelsefullt att man har lämpliga lokaler. Hand- 

läggarna poängterar att det är viktigt att man ur sekretessynpunkt inte håller vård- 

planeringarna på salarna och detta diskuteras även av vårdplanerarna. De uppger att detta inte 

är lämpligt och tycker att man allmänt blivit bättre på att inte hålla mötena på vårdsalarna. 

 

En annan aspekt är att handläggarna ibland upplever att vårdplanerarna har diskuterat möjliga 

insatser med kunden och dennes anhöriga innan vårdplaneringen och de menar att detta 

hämmar det möte som skall ske. De har upplevt att vissa vårdplaneringar ibland kan kännas 

som förutbestämda och att mötet inte leder till något bra vare sig för kunden eller för dem 

själva då de trots allt i sin profession har sina riktlinjer att utgå ifrån. En av handläggaren 

berättar att hon varit med om en situation där kunden kommit rejält i kläm när den ansvariga 

sjuksköterskan/vårdplaneraren uttryckte sina åsikter och värderingar till anhöriga innan 

vårdplaneringen utan att ha hört sig för om kundens egen vilja och önskningar. Ytterligare en 

annan handläggare uttrycker angående alla involverade professioner; ”och att man är 

professionell mot personen, liksom att man inte… blir tjenis med patienten/kunden för det är 

inte vårt yrke och syfte” (FG 1).  
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Vid intervjun med vårdplanerarna uppstår också ett samtal om möjligheter till vårdplanering i 

hemmet. En av vårdplanerarna uttrycker att hon inte kan förstå varför hon inte kan meddela 

handläggaren att det skall ske en vårdplanering i hemmet den påföljande dagen. Hon menar 

att om handläggarna kan åka till sjukhuset för en vårdplanering med kort varsel så borde de 

kunna åka till kundens hem lika väl. Vårdplanerarna samtalar vidare om detta och det 

framkommer att de uppfattat att handläggarna motsäger sig ett sådant meddelande: ”utan jag 

ber om att ringa eller ta kontakt i morgon eller i övermorgon. Men då känner de sig trampade 

på tårna tror jag” (FG 3). 

 

 

5.3 Utveckling av vårdplaneringen som samverkansforum 
 

Vid intervjuerna ställdes ett antal frågor om hur vårdplaneringarna kan förbättras och 

utvecklas. Mycket kring detta har redan berörts i de redan redovisade temana. Nedan 

redovisar vi därför några aspekter som framkommit utöver det som redan redovisats. 

 

Överlag önskar handläggarna att vårdplanerarna var tydligare med att förklara för kunden 

innan vårdplaneringen att de nu är utskrivningsklara från sjukhuset och att de inte kan vara 

kvar där. Att detta är ett läkarbeslut som alla måste förhålla sig till. De upplever ibland att 

kunderna tror att det är de (kommunen) som beslutat att de skall hem. De upplever att de 

ibland på sätt vis hamnar i en knipa där de är ”boven i dramat” som styr och bestämmer över 

kunden och dennes situation. 

 

En av de intervjuade handläggarna uttrycker en annan aspekt som berör detta. Hon menar att 

det grundläggande och primära förhållningssättet borde vara att kunden skall åka hem efter 

sjukhusvistelsen och att det är detta som vårdplanerarna skall förmedla till kunden/patienten. 

Handläggaren uttrycker: 

 
”Ofta har det ju varit traumatisk händelse när man hamnar på sjukhuset/…/ och så 

upplever man att när man kommer till sjukhuset så blir man trygg. Sedan att man 

återgår till det här stället där det hände, att man då känner sig otrygg. Det är därför 

att det är så viktigt att förklara att man inte kan bo på sjukhuset/…/det skall vara 

självklart att man återgår, de andra grejerna skall vara undantag” (FG 2). 

 

Vid en av intervjuerna med handläggarna framkommer det att de skulle önska att man vid 

vårdplaneringarna inte skilde så tydligt mellan landsting och kommun och det ansvar 

respektive huvudman har. De vill att man istället uppvisar en tydligare samverkan, att man 

förmedlar att man samlats för att göra det så bra som möjligt för kunden. Kunden behöver på 

sätt och vis inte veta vem som ansvarar för vad, utan att det viktiga är att denne upplever att 

man kommer att göra det så bra som möjligt för henne/honom i hennes/hans situation. 

 

En aspekt som vi tydligt kan se i det empiriska materialet när det gäller handläggarna är att de 

framförallt efterlyser att respektive aktörer håller sig till sina roller och att involverade aktörer 

inte på något sätt förmedlar egna värderingar kring vad någon annan säger. De önskar också 

att det skulle finnas en arbetsgrupp kring samverkan som träffades relativt ofta för att utveckla 

mötet, ”ju mer man träffas desto mer förståelse får man för varandras roller” (FG 2). 

 

Vid en av intervjuerna med handläggarna förs även en diskussion om att vårdplanerarna 

kanske inte alltid skall vara med vid hela vårdplaneringen. Viss information, som till exempel 

sociala aspekter eller annan känslig information som diskuteras behöver kanske inte vård- 

planeraren sitta med och lyssna på. En handläggare uppger att hon upplevt att även vård- 

planerarna tycker att de inte behöver höra allt som framkommer. En tänkbar form som 
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diskuteras är att vårdplaneraren och andra aktörer, till exempel distriktssköterskor och 

arbetsterapeuter, tar hand om sina delar och att de sedan går ifrån mötet så att handläggaren 

kan behandla sådana delar som till exempel sociala aspekter och frågor om maxtaxan i lugn 

och ro. 

 

Vårdplanerarna diskuterar framförallt utifrån sin egen profession, att de har en relativt ny 

yrkesroll och att de ej ännu har hunnit arbeta sig samman kring sina arbetsuppgifter. De 

eftersträvar därför fler möjligheter till att träffas sinsemellan och arbeta fram lämpliga 

arbetsrutiner. När det gäller just samverkan med handläggarna så framför vårdplanerarna att 

de önskar att handläggarna i större utsträckning meddelade dem om kunden har insatser från 

kommunen sedan tidigare och i så fall vilka dessa är, det vill säga vilka insatser kunden hade 

innan denne inkom till sjukhuset. De önskar att det fanns en rutin kring detta eventuellt i form 

av ett slags inskrivningsmeddelande. Vårdplanerarna framför också att de vill göra en 

omvärldsgranskning för att ta del av hur man gör i andra landsting. I likhet med vad hand- 

läggarna uttrycker så anser också vårdplanerarna att det skulle vara bra med fler samverkans- 

möten med de aktörer som deltar vid vårdplaneringarna och de menar också att dessa möten 

skulle kunna bli mer effektiva än vad de är idag. 

 

 

5.4 Andra aktörers inverkan på samverkan 
 

I vårt empiriska underlag framkommer andra aspekter som enligt vår tolkning har betydelse 

för hur samverkan fungerar vid vårdplaneringarna. Det visade sig att de båda intervjuade 

yrkesgrupperna hade svårt att belysa samverkan utan att beröra andra involverade 

professioner. Även om huvudfokus, vårt problemområde, är att studera samverkan mellan just 

vårdplanerare och handläggare vill vi ändå här beröra några av de aspekter som framkommit 

då vi anser dem vara betydelsefulla för att belysa vårdplaneringarna som samverkansforum. 

 

Handläggarna diskuterar en del kring vikten av att vårdplanerarna förberett och rapporterat 

patientens behov av fortsatt medicinsk vård till distriktsjukvården och att de tydliggjort att det 

är primärvården som kommer att bära ansvar för de medicinska frågorna. Det är viktigt att 

kunden/patienten upplever trygghet kring dessa bitar, att de vet att det kommer att fungera 

rent medicinskt när de kommer hem. Handläggarna diskuterar även distriktssjuksköterskornas 

och primärvårdskoordinatorernas roll och uppgifter och deras resonemang tyder på att även 

dessa professioner har betydelse för hur samverkan sker. Bland annat diskuteras sådana 

aspekter som respektive aktörs utrymme vid vårdplaneringarna och hur detta kan påverka 

mötets utgång för samtliga deltagare och detta illustreras med följande citat: 

 
” det är just det här med förberedelser innan mötet, när man måste gå igenom så 

mycket och berätta så mycket för anhöriga/…/så att personen somnar innan man 

hinner gå igenom hälften, då har man inte förberett sig utifrån den personen 

förutsättningar. Då missar hälften av professionerna att överhuvudtaget förmedla 

sig, eller få någon information av någon annan.” (FG 1). 

 

Även vårdplanerarna tar upp samverkan med distriktssjuksköterskor och primärvårds- 

koordinatorer och belyser betydelsefulla aspekter kring detta. De menar bland annat att dessa 

professioner ibland har en mycket komplex funktion, att de skall förmedla information mellan 

många olika enheter/yrkesverksamma personer, och att det ibland kan leda till negativa 

konsekvenser. 
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Sammanfattningsvis så tyder vårt resultat på att de personer som deltog i fokusgrupp- 

intervjuerna är alla positiva till den samverkan som skall ske. Båda yrkesgrupperna har 

samma uppfattning om vad mötet/vårdplaneringen syftar till, det vill säga att samverka för 

kundens bästa. Framförallt är båda professionerna nöjda med att vårdplanerarna finns som 

yrkesgrupp, att det finns särskilda personer som innehar denna samordnande funktion. Detta, 

inrättandet av särskilda vårdplanerare, har enligt de intervjuade handläggarna lett till att 

arbetet kring kunderna fungerar bättre och vårdplanerarna själva uppger att de har bättre 

förutsättningar att utföra de arbetsuppgifter som följer med uppdraget än vad de hade tidigare 

som vårdplanerande sjuksköterskor. 

 

Utifrån vår resultatsammanställning kan vi dock även konstatera att det föreligger önskemål 

om förändringar kring vårdplaneringarna som mötesform och olika åsikter om hur samverkan 

fungerar professionerna emellan. Vi kan bland annat konstatera att när man studerar 

”praktiken”, hur samverkan fungerar idag, så framkommer det att de båda professionerna har 

förhållningssätt, dels till den egna yrkesutövningen och dels till den andra partens 

yrkesutövning, som medför att de studerade professionerna ej innehar samma upplevelse av 

hur vårdplaneringar sker samt om hur samverkan fungerar i realiteten. En tolkning är att de 

båda parterna inte har full insikt/kännedom om den andra yrkesgruppens utgångspunkter, 

varför den andra yrkesgruppen agerar som den gör, och detta kommer att behandlas mer 

utförligt i kommande avsnitt, i vår analys- och diskussionsdel. 
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6. ANALYS 
 

 

Valet att använda organisationsteori som vårt teoretiska perspektiv menar vi är lämpligt därför 

att den samverkan vi studerar har sin grund i hur organisationer fungerar och verkar. Den 

samverkan som studeras är påverkad av organisatoriska grundantaganden, det vill säga de 

båda organisationerna (landsting och kommun) har sina egna kulturer och värderingar och 

detta påverkar i förlängningen den interorganisatoriska samordningen. Nedan, i vår analys, 

följer ett resonemang i relation till de begrepp vi valt utifrån studiens teoretiska perspektiv, 

det vill säga de begrepp som presenterats i vårt avsnitt om organisationsteori; suboptimering, 

partikularism och manifesta/latenta funktioner. Vi kommer även att diskutera resultatet i 

relation till det teoretiska resonemang som förts kring kultur, värderingar, myter, samverkan 

och lagenliga föreskrifter. 

 

Bolman & Deal (2005) menar att alla organisationer har sin egen kultur. Kulturen består bland 

annat av organisationens värderingar och övertygelser. Dessa finns ofta hos individerna i 

organisationen utan att de är medvetna om dem. Författarna menar också att värderingarna 

finns bekräftade i de myter som kretsar kring organisationen och den verksamhet som bedrivs. 

Värderingarna hjälper till att särskilja organisationer och är även det som driver 

organisationer och den interaktion och det arbete som dagligen sker. Vår tolkning är att 

handläggarna förmedlar att de framförallt arbetar utifrån en grundläggande värdering. Flera av 

de intervjuade personerna uttrycker att individens självbestämmande ligger till grund för deras 

arbete. Kundens rätt att själv bestämma över sitt eget liv och sin situation, är det som styr 

arbetet och verksamheten och detta är också något man finner i Omvårdnadsförvaltningens 

värdegrund samt i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som handläggarnas arbete utgår ifrån. 

Denna aspekt, denna värdering att individen är självbestämmande, framkom inte lika tydligt 

hos vårdplanerarna. Anledningen till detta kan dels bero på sättet frågorna ställdes i intervjun 

men också på att professionerna har olika referensramar. En tolkning är att det faktum att 

vårdplanerarnas arbete utgår från en annan lag, Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), har 

betydelse för deras förhållningssätt. Carlström (citerad av Löfström i Axelsson & Bihari 

Axelsson, 2007) diskuterar skillnader kring lagarna och menar att HSL är en så kallad 

skyldighetslag vilket betyder att den reglerar hur de som arbetar i organisationen skall arbeta, 

medan Socialtjänstlagen är en så kallad rättighetslag vilken bland annat innebär att den istället 

sätter fokus på dem som nyttjar lagen. Handläggarnas inställning när det gäller kundens 

självbestämmande har sin grund i Socialtjänstlagen men denna inställning har också blivit 

allmän och ”omedvetet vedertagen” hos handläggarna/organisationsmedlemmarna. Vår 

tolkning är att även om värderingen också finns hos vårdplanerarna så är den inte lika 

grundläggande och tydlig hos dem. 

 

De intervjuade vårdplanerarna uttrycker inte så uttryckligen via verbal kommunikation vad de 

känner inför kunderna och det arbete som sker kring dem. Dock uppfattar intervjuaren att 

vårdplanerarna känslomässigt signalerar att kundernas väl och ve är av stor betydelse. Det 

som framkom, och som kan härledas till en värdering kring kunderna och deras situation, är 

då en vårdplanerare diskuterar systemet kring kunder/patienter i stort. Hon menar att det 

system man nu har medför att patienterna kommer i kläm, de slussas från enhet till enhet och 

det finns egentligen ingen plats för dem någonstans. Även andra aspekter, som att vård- 

planerarna anser att handläggarna är generösa med insatser och att de även vill diskutera 

insatsalternativet ”korttids” tyder enligt vår tolkning på att omvårdnadsbiten är viktig för 

vårdplanerarna. Som vi tidigare redogjort för så menar Sebrant (citerad av Löfström i 

Axelsson & Bihari Axelsson, 2007) att sjuksköterskorna har arbetat hårt för att få omvårdnad 

att räknas som ett professionellt område och att de därmed har en särskild kompetens. 
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En tolkning är att vårdplanerarna har tagit med sig denna kultur, denna professionalisering, 

som finns kring sjuksköterskeprofessionen in i vårdplanerarrollen. Detta att sjuksköterske- 

professionen av tradition innefattar ett ”kall” där man skall värna om hela individen har 

belysts av Jahren Kristoffersen (1998). Hon menar att det finns många värderingar som lever 

kvar sedan gammalt kring hur sjuksköterskor skall agera och utöva sitt yrke även om man i 

utbildningen inte förmedlar dessa värderingar som till exempel den ”omhuldande kvinnliga 

sjuksköterskan”. 

 

När det gäller själva vårdplaneringen som mötesforum för samverkan finns det en del att 

diskutera. Bolman & Deal (2005) menar att det inom organisationer och olika enheter finns 

risk för suboptimering, det vill säga att enheten/gruppen fokuserar på sin egen roll och uppgift 

snarare än att se till det större gemensamma uppdraget. En tolkning är att det finns risk för 

suboptimering kring de professioner, och deras roller, som vi studerat i detta arbete. Såväl 

biståndshandläggarna som vårdplanerarna har tydliga bilder och uppfattningar av både sin 

egen och den andra professionens roll kring uppdraget och den samverkan som skall ske. 

Särskilt handläggarna efterlyser struktur och att var och en håller sig till sin roll vilket på ett 

sätt kan vara positivt men som också kan skapa vissa problem. Risken är att istället för att 

tillgodose alla involverade aktörers behov av information och kunskap kring kunden/ 

patienten, så konkurrerar man om den tid som finns att tillgå. Handläggarna har också belyst 

detta genom att de menar att den medicinska biten ibland tar för stort utrymme, att det som de 

i sin profession har behov av att få veta för att kunna fatta beslut om insatser kommer i sista 

hand. 

 

En annan aspekt som är relevant att diskutera när det gäller samverkan är regler och policys. 

Bolman & Deal (2005) diskuterar kring begreppet partikularism för att belysa att regler och 

policys har betydelse för det arbete man utför. Partikularism, det vill säga att personliga 

åsikter får för stort utrymme samt att allmänna politiska mål och krafter hindrar 

organisationens mål, uppdrag och inriktning, kan minskas genom att man har riktlinjer att 

förhålla sig till. I vår studie framkom det att det arbete som utförs kring vårdplaneringarna till 

stor del regleras i lag. Lagen om kommunernas betalningsansvar (1990:1404, SFS 2003:193) 

reglerar tämligen detaljerat förfarandet mellan landsting och kommun när det gäller 

utskrivningsklara patienter. Avseende samverkan mellan de två yrkesgrupper som här 

studerats finns det dock inte någon särskilt utformad arbetsmanual eller några direkta 

samverkansriktlinjer. Regionens eget styrdokument ”Rutiner för informationsöverföring för 

utskrivningsklar patient” (Landstinget Gävleborg, 2005) utgår till stora delar från ovan 

nämnda lag och tillför inte i någon vidare mening några praktiska riktlinjer för den samverkan 

som skall ske. Vår tolkning är att de riktlinjer som finns, och som utgår från lagen, präglar 

vårdplaneringen och den form den har idag, men att det finns mycket att utveckla för att 

minimera risken för partikularism och suboptimering. Både handläggarna och vårdplanerarna 

i vår studie uttrycker sådana aspekter som att till exempel det rådande omsorgssystemet och 

personliga åsikter/värderingar påverkar deras arbete och den samverkan som skall ske. Detta 

synliggör enligt vår uppfattning ett utökat behov av gemensamma riktlinjer kring vård- 

planeringen som samverkansforum. Det krävs en utökad utveckling av samverkansformen för 

att alla involverade aktörer skall bli införstådda med varandras utgångspunkter och Bolman & 

Deals (2005) resonemang om att ju fler individer som deltar, med olika syften och mål, desto 

svårare är det att hålla samman alla trådar är en tankvärd aspekt även för den samverkan vi 

studerat. Det vill säga vår tolkning är att de professioner som deltar vid vårdplaneringarna kan 

ha utbyte av att diskutera kring det som Bolman & Deal (2005) framhåller nämligen att ju mer 

komplex en situation är, desto fler och mer utvecklade samordningsstrategier krävs. 
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En annan aspekt som diskuteras när det gäller hur grupper och organisationer fungerar är 

gruppnormer och informella regler. Bolman & Deal (2005) menar att alla grupper har sina 

specifika normer och även informella regler som styr dem och som till slut blir så självklara 

att ingen i verksamheten ifrågasätter dem. I intervjun med vårdplanerarna uppstår ett samtal 

där de diskuterar kring att de tycker att det är konstigt att de inte kan meddela handläggarna 

att de skall göra en vårdplanering i patientens hem den påföljande dagen, då denne kommit 

hem från sjukhuset. De upplever att handläggarna känner sig trampade på tårna om de sänder 

ett sådant meddelande. För att tydliggöra det här resonemanget så är situationen den att 

ansvariga på sjukhuset i samråd med patienten bedömt att denne inte är i behov av en 

vårdplanering på sjukhuset, men att denne eventuellt ändå har ett omsorgsbehov som han/hon 

vill diskutera med handläggaren. Handläggarna själva tog inte spontant upp denna aspekt i de 

intervjuer som utfördes men utifrån vår förförståelse känner vi till att handläggarna anser att 

vårdplanerarna på sätt och vis överträder sina befogenheter när de sänder ett sådant 

meddelande och vi blev nyfikna på vad det är som ligger bakom dessa olika uppfattningar om 

riktigheten i vårdplanerarnas förfarande. I de dokumenterade riktlinjerna för samverkan 

mellan professionerna som vi studerat har vi inte funnit några direktiv kring detta. Det enda 

som har en koppling till oenigheten kring det att vårdplanerarna meddelar att en vårdplanering 

skall ske i hemmet är de punkter som finns i den regionala skrivelsen för samverkan i vilken 

man förtydligar att de olika professionerna (huvudmännen) inte skall lägga sig i varandras 

bedömningar och arbete (Landstinget Gävleborg, 2005, Rutiner för informationsöverföring 

för utskrivningsklar patient). Vi ställer oss således, utifrån den information vi har, frågande 

till professionernas olika uppfattningar och tolkar det som att det eventuellt kan ha att göra 

med just sådana faktorer som gruppnormer och informella regler. Handläggarnas upplevelse 

har eventuellt sin grund i en norm där man sätter en gräns för landstingets befogenheter vid 

just skiljepunkten vårdplanering. Vårdplanerarna kan styra över deras arbete så länge som det 

handlar om vårdplaneringar, det vill säga så länge som kunden har ett så pass omfattande 

vård- och eller omsorgsbehov att denne inte kan åka hem utan insatser och en planering. 

Handläggarna anser att deras övriga arbete, det vill säga de olika moment de dagligen utför 

för att fullfölja sitt uppdrag förutom att delta vid vårdplaneringar, har vårdplanerarna enligt 

vår tolkning, inte att göra med och detta har utvecklats till en informell regel/norm inom 

yrkeskåren. Vårdplanerarna å sin sida kanske bygger sitt förfarande på en annan norm där de 

anser att de fullföljer sitt uppdrag om de vidarebefordrar och aktualiserar en kommun- 

invånares behov av omsorg till handläggarna/kommunen. Deras norm är enligt vår tolkning 

vidare än handläggarnas och i och med bland annat olikheterna i de båda professionernas 

uppdrag (vilket bland annat innebär att landstinget/vårdplanerarna ansvarar för patienten fram 

till dennes hemgång från sjukhuset och att handläggarna ansvarar för kunden så länge som 

denne önskar, har behov av hjälp och stöd och bor i kommunen) så uppstår en motsägelsefull 

situation där handläggarna upplever att vårdplanerarna delegerar arbetsuppgifter till dem 

vilket de anser att de inte har befogenhet att göra. De menar att vårdplanerarna inte kan 

bestämma över deras planering och tid. 

 

Det faktum att biståndshandläggarnas arbete är en myndighetsutövning kan också enligt vår 

förståelse leda till att problem uppstår och att den samverkan som skall ske försvåras. Hand- 

läggarna är skyldiga att följa de riktlinjer som kommunen bestämt och i och med sin 

delegation från socialnämnden avseende beslutanderätten, så innehar de också en makt- 

position. Den förbistring som enligt handläggarna ibland kan uppstå kan ha sin grund i detta, 

att om man hårddrar det något så agerar de båda professionerna utifrån vår tolkning två 

dikotoma perspektiv. Handläggarna agerar utifrån ett ”samhälleligt befogenhetsperspektiv” 

medan vårdplanerarna agerar utifrån ett ”omvårdande uppdragsperspektiv”. Handläggarna har 

befogenhet att tillse att kunden får den hjälp hon har behov av, de är myndighetens förlängda 

arm medan vårdplanerarna, utifrån sin sjuksköterskeprofession och samhällets allmänna 
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förväntningar, skall tillse att kunden får den hjälp, den vård denne behöver. Detta, att 

handläggaren ibland hamnar i en prekär situation där denne står mellan två ”valmöjligheter” – 

antingen att förbise kommunala riktlinjer och tillgodose kundens önskemål, eller att handla 

enligt lag och riktlinjer och bli anklagad för att vara för byråkratisk kan ibland vara ett 

dilemma (Bolman & Deal, 2005). Om vårdplaneraren visar kunden/patienten sina sympatier 

och uttrycker sina åsikter om insatser till kunden försvåras handläggarens möjligheter att 

utföra sitt uppdrag eftersom kunden gärna visar förtroende för den som ger honom/henne det 

hon vill ha. Handläggarna kan uppleva att trots att de har en viktig roll och befogenhet så 

negligerar kunderna dem. Detta sker kanske enligt vår tolkning till viss del på grund av 

okunskap om involverades aktörers olika roller, men också på grund av att vårdplanerarnas 

agerande underminerar handläggarens/myndighetens möjlighet att framstå som sympatisk. 

Även om vårdplanerarens agerande i en sådan situation är välment och sker utifrån uppgiften 

”att verka för kundens bästa” så underlättar den, enligt vår förståelse, inte den samverkan som 

skall ske. 

 

Axelsson & Bihari Axelsson (2007) menar att det ofta förekommer ett revirbevakande 

beteende hos samverkande aktörer, att respektive aktör försvarar sin roll och sitt synsätt 

gentemot den andra parten. I intervjuerna med handläggarna framkom det att de framförallt 

anser att respektive part skall hålla sig till sin roll och sina uppgifter. Enligt vår tolkning är 

detta en förutsättning för själva samverkan vid vårdplaneringen och detta finns även 

dokumenterat i de regionala rutiner som finns kring vårdplaneringarna (Landstinget 

Gävleborg, 2005). Biståndshandläggarna återkommer flera gånger till just detta, att respektive 

part skall hålla sig till sin ansvarsdel i det samverkansmöte som sker, och som exempel på 

detta kan nämnas att vårdplanerarna ibland nämner lämpliga insatser till patienten/kunden. 

Vårdplanerarna å sin sida diskuterar inte alls huruvida de tycker att handläggarna träder in på 

deras arbetsuppgifter. Vi tolkar det som att vårdplanerarnas agerande, ”detta fenomen”, som 

leder till samverkansproblem, har större betydelse för biståndshandläggarna än vad det har för 

vårdplanerarna. Om man funderar lite kring skälet till att vårdplanerarna ibland träder in på 

handläggarnas ansvarsområde (empirin påvisar således inte det motsatta förhållandet, att 

vårdplanerarna anser att handläggarna träder in på deras område) så kan detta ha sin bakgrund 

i det omvårdnadsperspektiv som vi ovan diskuterat eller så kan detta agerande vara ett led i att 

åstadkomma ökad samverkan. Det faktum att handläggarna anser att vårdplanerarna ibland 

gör övertramp på deras område vill vi även diskutera utifrån Mertons teori (citerad av Boglind 

i Månsson 1991) om manifesta och latenta funktioner. Vi menar att vårdplanerarnas agerande 

kan ses som en manifest handling som får latenta funktioner. Vårdplanerarna önskar 

åstadkomma en positiv verkan, det vill säga de handlar utifrån välvilja gentemot kunden och 

utifrån föreställning om sitt uppdrag, men denna handling leder till svårigheter för 

handläggaren att utföra sitt uppdrag och sina uppgifter på ett regelrätt sätt. Vårdplanerarnas 

handling i ett sådant fall får således en latent funktion. 

 

Sammanfattningsvis tyder vår analys på att även om samverkan fungerar relativt bra mellan 

de båda professionerna så krävs en utveckling kring vissa samverkansfrågor för att det 

gemensamma arbetet skall fungera bättre. Vår mening är att när det gäller samverkan mellan 

vårdplanerare och biståndshandläggare så är nedanstående forskares ord relevanta: 

”Samverkan kräver att man investerar tid i att bygga konsensus om uppgifter, roller och 

ansvar, samt att man på ett flexibelt sätt kan förhandlar om skillnader i arbetssätt och 

värderingar” (Stein och Short citerade av Eriksson m.fl. i Axelsson & Bihari Axelsson, 2007, 

sid. 92). 
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7. DISKUSSION 
 

 

Syftet med studien var att studera samverkan mellan vårdplanerare och biståndshandläggare i 

det gemensamma arbetet kring kunden/patienten. Författandet av C-uppsatsen har för oss varit 

intressant och kunskapsgenererande och har lett till ökad förståelse för problemområdet. Vi 

har fått en bild av hur samverkan fungerar mellan biståndshandläggare och vårdplanerare i 

Gävle kommun och Landstinget Gävleborg. Vi har erhållit uppfattningar från respektive 

profession avseende samverkansaspekter som kan förbättras och även erhållit åsikter som 

belyser meningsskiljaktigheter kring den samverkan som skall ske. 

 

 

7.1 Sammanfattning av resultat 
 

Då vår ambition framförallt har varit att lyfta aspekter kring samverkan menar vi att studiens 

syfte är uppfyllt och att frågeställningarna är besvarade. Vi har erhållit svar avseende 

respektive professions förhållningssätt till samverkan och deras förväntningar på den andra 

parten. Vårt sammanfattande intryck är att samverkan överlag fungerar bra och att 

professionerna i stort är nöjda med respektive professions agerande i det gemensamma 

arbetet. Utifrån vår studie har vi dock funnit att vissa aspekter kring professionernas 

samverkan kan förbättras. Vi menar att det krävs en utveckling av de riktlinjer som finns 

kring samverkan professionerna emellan och ett aktivt arbete med att förankra förståelse för 

den andre partens förhållningssätt. Studien har lett till insikt om betydelsen av organisationers 

olika perspektiv och förhållningssätt, att detta påverkar inte bara samverkan mellan olika 

professioner/huvudmän utan även tredje part, det vill säga kunden/patienten. Vårt teoretiska 

perspektiv där vi utgått från framförallt Bolman & Deals (2005) organisationsteori där man 

bland annat belyser betydelsen av värderingar, myter och beteendemönster har påvisat 

betydelsefulla bakgrundsförklaringar till de meningsskiljaktigheterna kring samverkan som vi 

upptäckt i vårt empiriska material. Sammanfattningsvis så kan vi utifrån våra fyra teman i 

resultatsammanställningen konstatera att vårdplanerarna framförallt förväntar sig att 

handläggarna skall ha en informativ funktion medan handläggarna förväntar sig att 

vårdplanerarna skall verka som mötesledare samt att de skall redogöra för kundens/patientens 

hälsotillstånd och om hur dennes sjukhusvistelse har varit. Även om vi överlag har funnit att 

båda professioner är nöjda och positivt inställda till den samverkan som sker, och skall ske, så 

kan vi konstatera att handläggarna har fler kritiska synpunkter kring hur samverkan fungerar 

än vad vårdplanerarna har. När det gäller hur samverkan kan utvecklas har vi framförallt 

funnit det som vi redogjort för ovan, det vill säga att det krävs en ökad förståelse mellan 

professionerna när det gäller parternas utgångspunkter i sitt agerande. Vi menar att det krävs 

en utökad kunskap hos båda professionerna när det gäller den andra partens riktlinjer och de 

föreskrifter som styr dennes arbete. Utifrån studien kan vi också, även om vi inte ingående 

berört detta faktum, konstatera att andra involverade aktörer har stor inverkan på den 

samverkan som skall komma till stånd. 

 

 

7.2 Val av metod 
 

Beträffande vårt val av kvalitativmetod (som vi diskuterat mer ingående i vårt metodavsnitt) 

vill vi så här avslutningsvis redogöra för att vi anser att detta val varit till gagn för studien och 

gynnat vårt syfte. Enligt Larsson i (Starrin & Svensson, 1994, sid. 164) så handlar kvalitativ 

metod om ”hur man skall karaktärisera något; gestalta något”. Vår ambition har varit att 

beskriva samverkan mellan de båda professionerna så som den ter sig utifrån respektive 
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professions perspektiv för att på så sätt skapa ökad förståelse. Vi anser att den kvalitativa 

metoden har varit ändamålsenlig och gynnsam för studiens syfte och vi tror också att 

alternativet att använda en kvantitativ metod inte skulle ha skapat det djup vi önskade erhålla. 

 

När det gäller studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet så vill vi diskutera i förhållande till 

att studien är utförd inom en speciell region. Vi tror att resultatet i studien kan vara giltigt 

även för samverkan mellan dessa professioner inom andra regioner då vi tror att problemen 

överlag kan vara likartade i olika konstellationer där kommun och landsting skall samarbeta. 

Vi väljer dock att inte fördjupa oss i denna diskussion. När det gäller samverkan mellan de 

specifika yrkesgrupper vi studerat så tror vi oss dock kunna påstå att resultatet är tämligen 

giltigt och relevant för att dra de slutsatser vi har gjort. För övrigt resonerar vi i enlighet med 

Mårtensson & Nilstun (1988, sid. 76) som menar att generaliserbarhet inte ”bör uppfattas som 

en norm för bra forskningsresultat? Det händer t ex att tillämpad forskning inte uppfyller 

kravet, ändå bidrar den till lösandet av praktiska problem”. 

 

En aspekt kring studien som är värd att diskutera är vår förförståelse. ”Det finns så att säga 

alltid en tolkning i allt meningsfullt tänkande; `fakta´ är alltid perspektivberoende” (Larsson i 

Starrin & Svensson, 1994, sid. 165). Vi är medvetna om att vår tidigare kunskap kring 

problemområdet har inverkat på studien i sin helhet. Den har varit avgörande för hela 

processen, från hur vi utformat syfte och frågeställningar till hur vi sammanställt resultatet 

och utfört analysen. Studien har med all sannolikhet sett annorlunda ut om den utförts av 

andra utan vår förförståelse. Vi vill dock påstå att vår förförståelse även har varit till gagn för 

studien, först och främst var den avgörande för studiens tillkomst överhuvudtaget men även 

att vi tror att denna, vår förförståelse, har skapat ett djup i studien som man annars inte skulle 

ha uppnått. Vi har kunnat förstå de sammanhang som respektive profession har diskuterat och 

i stort kunnat tolka det som inte sagts via verbal kommunikation. Vi har från första början 

varit ytterst medvetna om den inverkan vår förförståelse skulle kunna ha och har ansträngt oss 

att hålla oss distanserade till den kunskap vi haft inför studien. Ett led i detta har varit att den 

av oss med minst erfarenhet av problemområdet har agerat motpol, denna har försökt belysa 

andra ”perspektiv” på det som framkommit från respektive profession som av den med mer 

kunskap kan ha setts som självklarheter. 

 

 

7.3 Diskussion kring aktuell forskning 

 

Om vi gör en jämförelse mellan det som framkommit i vår studie och det som framkommit i 

de rapporter angående samverkan och vårdplaneringar som vi presenterat tidigare i studien, 

”Vårdplanering – det goda mötet?” (Ring, 2005) och ”SIMBA Samverkan mellan sjukvård, 

primärvård och kommun” (Trygghetsfonden, 2004), så upplever vi att de problem som 

presenteras i dessa rapporter även är relevanta att diskutera kring vårt empiriska material. Den 

förstnämnda rapporten fokuserar bland annat på att belysa de problem som uppstår kring det 

faxsystem som används i den region som studien utförts inom. Detta kan jämföras med den 

diskussion som våra informanter för kring det system som används inom den region vi 

studerat, det så kallade Meddixsystemet. Utifrån det faktum att man tidigare även i denna 

region använt faxsystemet, och att de intervjuade personerna diskuterar i relation till detta, så 

kan man konstatera att både handläggare och vårdplanerare är mycket nöjda med att man 

utvecklat det datoriserade kommunikationssystemet. Vi kan utifrån en jämförelse studierna 

emellan konstatera att bytet till Meddixsystem kan ses som en positiv utveckling och att de 

problem som beskrivits i studien ”Vårdplanering det goda mötet?” ej längre är giltiga för den 

region vi studerat. Rapporten belyser dock andra betydelsefulla aspekter, som till exempel 

kundens samtycke till genomförande av vårdplanering och lokalmässiga förutsättningar, och 
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vi menar att detta är faktorer som är väl värda att belysa i uppsatsen och även lämpliga för de 

båda professioner vi studerat att resonera kring. Den andra rapporten, ”SIMBA”, anser vi 

belysa en sund och tankeväckande inställning till den samverkan som skall ske mellan 

landsting och kommun. Den påvisar att det är viktigt att det finns en grundläggande idé om 

hur samverkan skall fungera och att man ständigt försöker förankra den plattform som det 

gemensamma arbetet skall utgå från hos alla involverade aktörer oberoende deras roll och 

funktion i samverkanssystemet. Vi menar att den region vi studerat kan dra lärdom av det som 

framkommit i denna rapport, framförallt aspekterna rörande den lärande organisationen. 

 

 

7.4 Diskussion kring det empiriska materialet 

  

En fundering vi har är om det faktum att vårdplanerarna är relativt nya i sin yrkesroll i relation 

till biståndshandläggarna har någon inverkan på att de inte lika tydligt synliggör aspekter som 

kultur och gemensamma värderingar. Vid intervjuerna diskuterar vårdplanerarna mycket mer i 

relation till sin egen profession än vad handläggarna gör. De belyser bland annat att deras 

profession kan erhålla ny kunskap och utvecklas genom att vårdplanerarna träffas oftare 

sinsemellan och genom att man även gör omvärldsgranskningar för att erhålla kunskap om 

hur professionen kan utvecklas. De problem som idag uppstår kring samverkan kan ha sitt 

ursprung i detta, det vill säga att vårdplanerarna ännu försöker forma sin profession medan 

handläggarna har kommit mycket längre i denna process. Vissa problem torde dock enligt vår 

uppfattning båda professionerna ha kännedom om redan från den tid då vårdplaneringarna 

samordnades av en vårdplanerande sjuksköterska, medan andra samverkansproblem kanske är 

nya, att de har tillkommit sedan man från landstingets sida försökt renodla vårdplanerarrollen. 

 

Genom olika resonemang och diskussioner som presenterats tidigare i studien har vi belyst 

olika utvecklingsmöjligheter för den samverkan som skall ske professionerna emellan. 

Sammanfattningsvis vill vi poängtera att det är viktigt att det finns en grundläggande 

förståelse för varandras uppdrag och de uppgifter som finns inom respektive profession. Detta 

är avgörande för samverkan och det finns således en hel del att diskutera professionerna 

emellan för att man skall erhålla en ökad förståelse. 

 

Ytterligare en aspekt som vi vill behandla i denna diskussion och som även på sätt och vis 

lyfter samverkan mellan professionerna till en samhällsnivå är det önskemål som vård- 

planerarna framför om att handläggarna automatiskt skall meddela dem om eller vilka insatser 

en person har sedan tidigare när denne blir inskriven på sjukhuset. De menar att detta 

underlättar deras arbete och den samverkan som skall ske. Ett sådant förfarande menar vi kan 

ifrågasättas. Dels utifrån det att vårdplanerarna själva uppger att man skall vara restriktiv med 

vad man skriver i Meddixsystemet, det vill säga deras uttalande blir motsägelsefullt, men 

också utifrån att man med detta förfarande även riskerar att bryta sekretessen och att det då 

även blir till en rättssäkerhetsfråga. Utifrån dessa aspekter ifrågasätter vi således om denna 

rutin är lämplig och menar att om den skall finnas så måste man utförligt ha försäkrat sig om 

att kunden/patienten givit sitt samtycke till informationsdelgivning och att kunden vet om vad 

detta innebär. 

 

 

7.5 Vidare forskning 

 

Utifrån det att det i vår studie framkommit att vårdplanerarna önskar att en ökad 

professionalisering av deras yrkesroll skall komma till stånd så är ett förslag att vidare 

forskning skulle kunna vara att dels utföra ytterligare studier kring vårdplaneringar, och dels 



 43 

att man även utför dessa mer utförligt från vårdplanerarnas perspektiv. Vi vill också så här 

avslutningsvis framföra att vi i vår studie har utgått från två professioner, och den samverkan 

som sker dem emellan, men att en av anledningarna till denna inriktning från början även var 

ett allmänt intresse för samverkansprocesser mellan olika organisationer och aktörer. Utifrån 

studien i sin helhet vill vi göra gällande att de samverkansproblem som blivit belysta i vår 

studie även torde kunna var giltiga för andra samverkanskonstellationer. Vår förhoppning är 

att vi med detta arbete har väckt tankar och värdefull information även för andra yrkeskårer 

som skall samverka över organisationsgränserna. 
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                Gävle 2008-04-16 

 

 

 

 

Hej! 

 

Vi vill sända Dig detta brev för att informera Dig om den gruppintervju som vi kommit 

överens om. Vi vill först och främst tacka Dig för att du ställer upp och delar med Dig av Din 

kunskap och Dina tankar till oss. 

 

TACK! 

 

 

En kort presentation 

 

Vi läser sista terminen på Sociala omsorgsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Just nu skriver 

vi vår C-uppsats i Sociologi. Syftet med vår uppsats är att studera samverkan mellan 

biståndshandläggare och vårdplanerare i det gemensamma arbetet kring kunden/patienten. 

Det vi är intresserade av och vill veta mer om är vilka tankar och funderingar Du har avseende 

samverkan kring vårdplaneringarna och när det gäller vårdplaneringar som mötesform och 

arbetsmetod i allmänhet. Hur tycker Du denna samverkan fungerar? Vilka förväntningar har 

Du på den andra professionen, handläggare/vårdplanerare i det gemensamma arbetet? På 

vilket sätt tror du att vårdplaneringarna kan utvecklas och förbättras? – är några av de frågor 

vi söker erhålla svar på. 

 

Vi vill försöka få en bild av Din upplevelse och ta del av Dina erfarenheter eftersom Du som 

yrkesverksam inom en av dessa professioner besitter stor kunskap om vårdplaneringarna som 

mötesform. 

 

I undersökningen kommer vi att utföra fyra gruppintervjuer med ca. fyra personer i varje 

grupp. Två intervjuer med vårdplanerarna och två med handläggarna. 

 

 

Vi vill informera dig om att det som kommer fram under intervjun kommer att behandlas 

helt konfidentiellt, dvs. Du och Dina kollegors namn kommer inte att finnas med i uppsatsen 

och den information Du delger oss kommer inte att kunna härledas till Dig/Er. Vi vill också 

informera Dig om att deltagandet i intervjun är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

 

 

Vi ser fram mot att träffa Dig/Er och är mycket tacksamma för Din/Er medverkan. 

 

 

Med vänliga hälsningar! 

 

 

Jessica Tolfström    Marie Henriksson 

 

 

Har Du några frågor kontakta Jessica XXX-XXX XX XX eller Marie XXX-XXX XX XX 
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Intervjuguide/intervjufrågor 

 

 

Förväntningar 
 

 Vad syftar mötet/vårdplaneringen till? 

 Vilken är din professions roll i mötet? 

 Vilken roll anser ni att den andra parten (vårdplanerare/handläggare) har vid mötet? 

 Vilka förväntningar har ni på den andra gruppen utifrån dennes profession och 

utbildning? 

 Vilka förväntningar tror ni den andra yrkeskåren har på er/på din profession? Vilken är 

er uppgift enligt dem? 

 Vad förväntar ni er av den andra parten när det gäller relationen/kommunikationen 

med kunden/patienten och dennes anhöriga? 

 Vilken roll anser ni att den andra parten skall ha i relation till andra involverade 

yrkesgrupper; läkare, distriktssköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter?  

 

 

Praktiken 
 

 Hur tycker ni att samverkan mellan professionerna fungerar? 

 Anser ni att samverkansparten arbetar för kundens bästa? 

 Är den rådande formen för vårdplaneringar den mest lämpliga enligt er uppfattning? 

Motivera! 

 Hur anser ni att kommunikationen mellan yrkeskårerna allmänt fungerar? 

 Vad anser ni om det datasystem/kommunikationssystem (Meddix) som används? 

 Vad anser ni om de lokala förutsättningarna, den fysiska miljön som 

vårdplaneringarna sker i? 

 Hur hanterar den andra parten kommunikationen med patienten och dennes anhöriga?  

 Utgår ni från någon arbetsmanual/riktlinjer i det gemensamma arbetet? Vad säger 

denna? 

 

 

Förbättringar/utveckling (enl. riktlinjer om ständigt förbättringsarbete inom förvaltningen) 

 

 Finns det något ni skulle vilja ändra på? 

 Finns det något särskilt som kan/bör förbättras? 

 Alternativa tillvägagångssätt/vårdplaneringar? 

 Positivt och negativt om den andra yrkeskåren i relation till den samverkan som skall 

ske? 

 

 

 

Börja intervjun med att informera om att deltagarna skall: 

 

Notera ev. tankar/åsikter som kommer under intervjuns gång. Vissa frågor kanske inte berörs 

under intervjun. På slutet av intervjun ges tillfälle att framföra dessa – dvs. något som ni anser 

bör komma med? 

 


