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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser, delaktighet och kommunikation av 

en samordnad vårdplanering (SVP) under en vistelse på ett korttidsboende i ett kommunalt 

äldreboende. Studien hade en beskrivande design, där nio patienter deltog. Data insamlades 

genom observationer och intervjuer och analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat från observationerna visade att patientens delaktighet berodde på den egna 

självständigheten och hur mycket stöd de sökte hos anhöriga. Intervjuresultaten redovisas i tre 

kategorier. Att acceptera ett ökat beroende av andra beskriver patienternas upplevelser av 

otrygghet, att inte längre klarar sig själv och hur det påverkade deras dagliga liv. Att känna sig 

respekterad och att ha inflytande beskriver hur patienterna upplevde sin roll och medverkan 

under vårdplaneringsmötet samt deras upplevelser av att bli bekräftade. Patienternas 

delaktighet möjliggjordes genom kommunikation, vilket innebar att de själva fick berätta om 

sina egna önskemål, och att de kände sig hörda. Den sista kategorin Att få/inte få information 

och förstå målet med en SVP, beskriver patienternas upplevelser av att vara/inte vara 

tillräckligt förberedd inför en vårdplanering, information om egna rättigheter saknades. För att 

öka möjligheten till att vara mer delaktig i vårdplaneringsmötet behöver patienterna veta sina 

rättigheter. 

Nyckelord: Samordnad vårdplanering, patienters upplevelser, patientdelaktighet, 

kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

Abstract 

The aim of the study was to describe patient's experiences, participation and communication 

in a patient care planning (SVP) during a sojourn on a short stay in a municipal nursing home. 

The study had a descriptive design, nine patients participated. Data were collected through 

observations and interviews and were analyzed by a qualitative content analysis. The results 

from the observations showed that the patient's participation depended on their own 

independence, and how much support they sought from relatives. Interview results are 

presented in three categories. To accept an increased dependence on others describe patient's 

experiences of insecurity, that no longer look after themselves and how it affected their daily 

lives. To feel respected and have influence describes how patients perceived their role and 

involvement in care planning meeting as well as their experiences of being confirmed. The 

patients' participation is made possible by communication, which meant that they had to tell 

about their own wishes, and that they felt heard. The last category To get /not get information 

and understand the objective of the SVP, describing patients' experiences of being / not being 

sufficiently prepared for a care planning, information about their rights were missing. To 

increase the ability to be more participating in care planning meeting, patient needs to know 

their rights.  

 

Keywords: Patient care planning, patient experiences, patient participation, communication 
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Introduktion     

Både landstingen och kommunerna inriktar sina verksamheter alltmer på att vården och 

omsorgen om den enskilde ska ske i det egna hemmet. I dagens samhälle sker en snabb 

utveckling såväl inom medicin, teknik och metodik vilket gör det möjligt för patienter med 

svåra och komplicerade sjukdomar att vårdas i det egna hemmet. För att rätt insatser ska 

kunna sättas in krävs en bra planering, det verktyg som används idag för detta är samordnad 

vårdplanering (1). Regeringen anser att det är ett viktigt och ett självklart krav att en 

samordnad vårdplanering genomförs och att den enskilde får det personliga och individuellt 

utformade stöd som han/hon behöver. Av stor vikt är att betona att den samordnade 

vårdplaneringen skall präglas av lyhördhet inför den enskildes bedömning av det egna 

behovet. Detta innebär att den enskildes bedömning bör vara vägledande i kontakten och 

planeringen tillsammans med berörda professioner som ska delta i mötet. Den enskildes 

inflytande och en tydlig målsättning samt ansvarsfördelning utgör förutsättningar för att 

genomförandet av samordnad vårdplanering ska ge ett önskat resultat (2). Enligt 

socialstyrelsens föreskrifter om kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (3) och 

föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning (4) skall den enskilde informeras och göras 

delaktig och samråd ska ske med patienten vid vårdplanering samt att patienters värdighet och 

integritet skall respekteras. Den enskildes självbestämmande och integritet tas även upp i 

Hälso- och Sjukvårdslagen (5) och i Socialtjänstlagen (6). Lyhördhet, respekt, inflytande och 

samverkan med den enskilde måste vara en självklarhet i det dagliga vårdarbetet (2).  

Enligt en studie (7) av patienters upplevelser av delaktighet i vården framkom att dagens 

medborgare är mer kunniga och ställer ökade krav på delaktighet och inflytande i vården (7). 

Samtidigt visade flera studier (7,8) att äldre patienter upplevde att ”du måste vara frisk för att 

orka vara sjuk och delaktig” och att de gamla och svaga sågs som chanslösa i frågan om 

delaktighet och möjligheten att bevaka sina egna intressen (7,8). Enligt projektet 

”Vårdplanering - Det goda mötet ”(1) var syftet att öka kunskapen och förbättra samarbetet 

kring vårdplanering och särskild vikt centrerades på patientens delaktighet. Där framkom att 

många patienter ofta var missnöjda med vårdplaneringsmötet, de ansåg sig inte ha fått komma 

till tals och att deras åsikter inte respekterades. Vårdplaneringen upplevdes istället som ett 

tillfälle att övertyga patienten och dennes anhöriga om att det som redan var beslutat före 

mötet av professionen var det bästa för vårdtagaren (1). 
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Lagar som styr kommunal äldreomsorg  

Kommunal äldreomsorg styrs av två lagar, Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (5) och 

Socialtjänstlagen (SOL) (6). HSL tar upp om ansvar och åtgärder för att medicinskt 

förebygga, utreda och åtgärda sjukdomar och skador. Enligt HSL skall vården bedrivas med 

bl.a. respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet, 

tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Vård och behandling ska så 

långt som möjligt bedrivas i samråd med patienten (5). SOL beskriver kommunens ansvar för 

den äldre enskilde människan. Kommunens omsorg ska enligt SOL inriktas på att äldre 

människor ska få bo och leva självständigt i trygga förhållanden. De ska även ha möjlighet till 

en aktiv och meningsfull tillvaro. Kommunen ska verka för att äldre personer ska få leva ett 

värdigt liv och känna välbefinnande. Socialtjänstens mål är att den äldre människan skall 

respekteras och hänsyn visas till dennes självbestämmande och integritet (6).  

Samordnad vårdplanering  

Samordnad vårdplanering (SVP) är en del av vårdprocessen vilket innebär att en plan 

utarbetas för att tillgodose den enskilde individens vård och omsorgsbehov. När vårdtagaren 

planeras att överflytta till annan vårdform och för att inte den enskilde ska utsättas för risker i 

samband med utskrivningen, sker ett möte mellan patienten och personal från olika 

vårdformer t.ex. sjuksköterska, distriktssköterska från primärvården, rehabiliteringspersonal 

och biståndsbedömare. Under dessa möten, SVP, sker ett informationsutbyte och beslut fattas 

om framtida åtgärder och insatser (9,10). För att tillgodose patientens behov av insatser efter 

en utskrivning ska personal från berörda enheter, med specifik kompetens för att möta upp 

patientens behov, delta enligt socialstyrelsen (4). Dessa SVP möten kan ske på olika sätt, t.ex. 

genom telefonplanering, där personal från kliniken, oftast sjuksköterskan tillsammans med 

personal från kommunens biståndsbedömare planerar insatserna och där patienten medverkar 

indirekt. Denna metod sker främst då patienten tidigare har insatser från t.ex. hemtjänst och 

behovet är oförändrat (1,10). Det är även vanligt att vårdplanering sker genom IT-

kommunikation mellan olika enheter där alla berörda enheter ska justera vårdplanen, vilket 

kräver ett gott samarbete mellan enheterna (1). SVP kan också ske på plats t.ex. på 

vårdavdelningen eller i ett korttidsboende på kommunen och mellan de övriga professionerna 

som landstingets primärvård. Det är kommunens tjänstemän som fattar beslut i ärendet och 

där patienten själv om möjligt är aktivt deltagande (10). 
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Vanligast var att distriktssköterskor deltog i SVP för vårdtagaren när det skedde i ordinärt 

boendet, dvs. i det egna hemmet (10). De kommunala sjuksköterskorna deltog mest frekvent 

på SVP ifrån särskilda boendeformer (SÄBO). Det var ytterst ovanligt att landstingsanställda 

som t.ex. distriktssköterskor eller läkare deltog i vårdplaneringar när vårdtagaren kom från 

SÄBO (10). I tillsynsrapporten 2011 (9) av socialstyrelsen framkom det att det brister i ca 25 

procent i de verksamheter som inspekterats när det gäller samverkan mellan kommuner och 

landsting. Exempel på brister är att primärvården inte alltid kallats eller att de sällan deltog på 

vårdplaneringar trots att de var kallade (9).  

Kommunen planerar sina insatser för äldre i samverkan med landstinget samt andra 

samhällsorgan. Då den enskilda individen har behov av insatser från både socialtjänsten 

och/eller hälso- och sjukvården upprättas en individuell plan. Detta för att tillgodose behoven 

för den enskilde efter att denne har gett sitt medgivande. Denna plan ska upprättas 

tillsammans med den äldre om möjligt och närstående ska ges möjlighet att delta (6). 

Patientens medverkan i samordnad vårdplanering styrks i hälso- och sjukvårdslagen och 

socialtjänstlagen (5,6). Sjuksköterskan i kommunen eller distriktssköterskan i primärvården 

planerar och vidtar de medicinska åtgärderna, kontaktar läkare och ansvarar för omvårdnaden 

och medverkar så att ordinationer verkställs (11).  

SVP:s tre huvudsyften är: att ge ökad kostnadseffektivitet, kontinuitet i vården för att behålla 

eller förbättra individens hälsa och öka dennes livskvalitet (10,11). Utifrån detta ska individen 

t.ex. veta vilka insatser som sätts in och vilka som ansvarar för vad. Det är formellt 

biståndsbedömaren, tjänsteman från den kommunala sektorn som ansvarar för den sociala 

planeringen och fattar biståndsbeslutet (6). 

Autonomi hos den äldre människan     

Sandman (12) beskriver i sin artikel fyra olika aspekter av autonomi, dessa är 

självbestämmande, frihet, att få sina önskningar uppfyllda och oberoende. Det centrala är 

självbestämmande med vilket menas, att människan själv får fatta egna beslut som rör det 

egna livet utifrån egna önskningar. När människan drabbas av sjukdom och åldrande är det 

inte alltid möjligt att leva som hon/han skulle önska. Att då känna självbestämmande kan vara 

att få fatta beslut och välja mellan de olika alternativ som står tillbuds, även om inte 

alternativet är det som de önskade. Frihet handlar om att personen har värdefulla alternativ att 

välja mellan vid olika situationer och att individen själv får avgöra vad som är värdefullt. Att 

få sina önskningar uppfyllda handlar om att individen själv får ta beslutet som stämmer 
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överrens med de egna önskningar och att känna sig tillfreds med detta. Som vård- och 

omsorgsberoende har individen kommit till insikt att hon/han inte klarade en del saker som 

tidigare utan har blivit beroende av någon annans hjälp, för att då känna oberoende ska inte 

hon/han tas ifrån möjligheterna till att utföra det som individen fortfarande klarar av att utföra 

(12). Eide och Eide (13) beskriver betydelsen av att bemöta patienter med respekt och att få 

patientens perspektiv på situationen och låta patienten få så stort inflytande som möjligt över 

sin egen situation. Detta kallas ofta även empowerment i facklitteratur vilket då innebär att 

låta patienten behålla så mycket makt och kontroll som möjligt, att ge stöd och stimulera 

patienten till att delta i beslutsprocesser. Empowerment är en hållning som uttrycks genom 

kommunikation och genom att involvera patienten i beslutsfattande, detta har sin grund i 

etiska värderingar som respekt, autonomi, lika värde och visad hänsyn till patientens bästa 

(13). I en tidigare studie som beskriver patientens förberedelse inför hemgång tog de äldre 

upp tre viktiga områden som de ville ha information om, för att de skulle känna sig förberedda 

för att återgå tillbaka hem. Det var omvårdnadsfrågor som, uppföljningar i hemmet, dagliga 

aktiviteter som matdistribution och hygien och vart de skulle vända sig vid oförutsedda 

omvårdnadsbehov (14). Franklin (15) beskriver att patienter kan känna rädsla över att bli 

beroende av andra och att det blir påtagligt då kroppsliga förmågor sviktar (15) . Att personen 

inte bara förlorar kontrollen och delar av det dagliga livet utan även att den personliga sfären 

och gränsen töjs ut. Detta kan upplevas som skrämmande trots insikten av hjälpbehovet, 

samtidigt som en trygghet i vetskapen av att det finns hjälp att få (15,16). 

Delaktighet och att känna inflytande 

Enligt socialstyrelsens version International Classification of Functioning, 

Disability and Health (ICF) beskrivs delaktighet som en persons involvering och engagemang 

i en livssituation (17). I delaktighet ingår faktorer som lärande, kommunikation och 

mellanmänskliga relationer. Delaktighet bedöms utifrån faktorer som genomförande och 

kapacitet. Genomförandet belyser vad en person gör i sin omgivning, medans kapacitet tar 

upp individens förmåga att utföra handlingar. Att vara engagerad innebär att delta eller att 

vara involverad, att vara accepterad eller att ha tillgång till nödvändiga resurser både sociala 

och fysiska (17). Delaktighet och inflytande är en av de mest grundläggande förutsättningarna 

för folkhälsan. Medverkan och inflytande över att kunna påverka den egna livssituationen har 

ett starkt samband med hälsan. Om individen känner att de inte klarar av att påverka sin egen 

livssituation kan de känna maktlöshet. Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett 

kön, ålder, funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet (18). Enligt en svensk studie framkom 



 
 

5 
 

det att de flesta patienterna föredrog att inta en passiv roll när det gällde beslutstagande i 

vården. Patientens kön, utbildning och levnadsförhållanden var faktorer som påverkade deras 

förmåga och vilja att inta en aktiv roll när det gällde att fatta beslut gällande vård (19). I en 

annan studie beskrivs att en aktiv roll kan skapas genom att patienten kommer förberedd till 

mötet vilket då optimerar deras förståelse och säkerheten kring deras hälsa förbättras (20). Det 

visade sig även i en studie av Lyttle och Ryan (21) att patienter som kände sig oroliga och 

som fortfarande kände sig tyngd av sin sjukdom ofta inte orkade eller ville vara delaktiga i sin 

vårdplanering, de litade på att andra tog beslut åt dem i stället. Många äldre i studien kände att 

de inte skulle klaga på ”servicen” utan de accepterade vården och vårdkvaliteten som erbjöds 

(21, 22). Att känna social delaktighet anses vara en förutsättning för att kunna förstå det 

samhälle vi lever i. Äldre personer har viktiga kunskaper och erfarenheter inom området som 

de kan bidra med. Att känna att de har möjligheten till att ta saken i egna händer, att påverka 

och att vara delaktiga har positiv effekt för hälsan (23). I en studie där patienterna själva gav 

en beskrivning på vad de ansåg att delaktighet var, framkom som den vanligaste 

kommentaren att det var när de kände att personalen lyssnade till dem (24). 

 

Som ett skydd för att bevara en persons integritet har det i studier (16,24) visat sig vara av 

värde att veta vad som planerats, att bli respekterad som människa och att bli bemött som en 

individ med ett symtom/sjukdom och inte bara bli sedd som en sjukdom som drabbat en 

individ (16, 24). Viktigt för att känna sig delaktiga var för fler kvinnor än män också 

vetskapen om vart de kunde vända sig och vilka de skulle kontakta om det behövdes. Stor 

andel av de äldre tyckte även att få kunskap om hur de ska göra för att må bra var av stor 

betydelse för att känna delaktighet. Dessutom tyckte de flesta äldre att delaktighet var att få 

klara sig själva, så kallad egenvård (24, 25). Att känna sig delaktig och att känna inflytande 

främjar känslan av att vara en del i ett sammanhang. Känsla av sammanhang, KASAM, 

betyder att uppleva en tillvaro som är meningsfull, begriplig och hanterbar. Detta visar sig ha 

betydelse för hur vi människor klarar av att hanterar påfrestningar. Att människan förstår den 

situation den befinner sig i, känner att den är påverkbar, har tillit till sig själv och andra och 

uppfattar livet som meningsfullt är centrala begrepp i det hälsofrämjande arbetet (26). 
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Kommunikation, att bli sedd ett mänskligt behov     
 

Begreppet kommunikation kommer av det latinska ordet communicare och betyder att göra 

någonting tillsammans, göra någon delaktig och att ha förbindelse med någon. Vi kan bl.a. 

förmedla oss genom verbal kommunikation eller genom icke verbala signaler eller tecken och 

dessa två är ofta sammansatta och måste därför tolkas (27). Beroende på hur vi tolkar dessa 

signaler kan mötet med en annan människa upplevas på många olika sätt t.ex. som bra, 

obehagliga eller att inte känna sig bekräftad. Även om signalerna är tydliga kan vi sällan med 

säkerhet veta vad det uttrycker eller avses att uttrycka. Det som utspelas mellan olika parter 

måste ses och tolkas i ett sammanhang (27). 

Eide och Eide (27) menar att bli sedd och speglad är ett grundläggande och mänskligt behov 

alla har. Ögonen är en av de viktigaste icke verbala kanaler vi har att uttrycka oss med. Om vi 

inte har ögonkontakt med den vi pratar med eller kommunicerar med på annat sätt är det lätt 

hänt att den andre kan känna sig nonchalerad. Det finns erfarenheter där uttryck av att en 

person känner sig nonchalerad, kan ge känslan av att inte uppmärksammas, det kanske är det 

mest sårande någon person kan bli utsatt för (27). Webster och Bryan (28) beskriver att 

kommunikationens centrala betydelse är att deltagarnas värdighet ska upprätthållas och att de 

ska kunna känna att de hade kontroll över sin situation. Deltagarna i studien ansåg att en 

effektiv verbal kommunikation hade en central betydelse för att behålla kontroll och 

oberoende (28). Den som söker och tar emot hjälp har behov av att bli hörd, lyssnad till och 

att bli tagen på allvar. Som hjälpbehövande blir människan ofrånkomligen utsatt och sårbar. 

Detta betyder också att människan då har behov att mötas med respekt (27). I en annan studie 

framkom det att äldre önskar mer tid, att en enklare terminologi används och att ha en 

professionell mellanmänsklig relation för att underlätta förståelsen av hälsorelaterad 

information (20). Inom yrkesverksamheter som omvårdnad, socialt arbete och omsorg har 

kommunikation och språk grundläggande betydelse. Vårdplaneringsmöten kan betraktas som 

institutionella samtal och skiljer sig på flera områden från vardagssamtal. Institutionella 

samtal syftar till att lösa problem/uppgifter som åligger institutionen och att följa vissa rutiner 

(11). Vardagssamtal enligt Kvale kännetecknas av allt från småprat om t.ex. nyheter till djupa 

personliga förtroendeutbyten (29). 
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Distriktssköterskans roll och omvårdnadsansvar  

Distriktssköterskan är känd av befolkningen och förtroendet för honom/henne är stort. 

Distriktssköterskans områdesansvar kännetecknas av helhet, kontinuitet, tillgänglighet, närhet 

och socialt synsätt (30). I en studie om distriktssköterskans yrkesroll i samhället framkom det 

att äldre människor oavsett etniskt ursprung vet vad distriktssköterskan står för och det finns 

en etablerad roll i samhället, citat ”då visste alla som vi kom till, svenskar som utlänningar, 

vad vi distriktssköterskor var, det visste dom precis, men biståndsbedömare, vad var det för 

konstigt...” (31 s.39).  

I distriktssköterskeföreningens kompetensbeskrivning (32) framkommer distriktssköterskans 

ansvar för att leda, planera och utveckla samt att samarbeta med olika yrkesgrupper, 

organisationer och myndigheter. Vidare framkommer också distriktssköterskans förmåga att 

skapa relationer som stödjer patienternas autonomi, integritet och delaktighet. Även att stödja 

patientens möjligheter till egenvårdsförmåga ingår i distriktssköterskans roll (32). Den 

samordnade funktionen som distriktssköterskan har gör att kontinuitet och kvalitet i 

vårdarbetet uppfylls, vilket också bidrar till att vården blir trygg och säker, samt att den 

uppfyller kraven på integritet för patienter och anhöriga (30).  

Distriktssköterskorna har idag ett övergripande omvårdnadsansvar i hemsjukvården och deltar 

i SVP för de patienter som är på väg från en annan vårdform tillbaka till sitt hem (10). 

Vårdtiderna har blivit kortare och patienter kommer hem snabbare från olika vårdinrättningar 

och har ofta ett stort vårdbehov. Detta innebär att distriktssköterskans övergripande 

omvårdnadsansvar består av dagliga eller återkommande kontakter som t.ex. medicindelning, 

undervisning till både patienter och personal i hemsjukvården och delegeringar (30, 31).  

Hemsjukvården organiseras olika i landet och distriktssköterskan verkar idag inom olika 

verksamheter som kommuner, landsting och privata aktörer. Arbetet omfattas av ett 

hälsofrämjande arbetssätt för att möta, stödja, förebygga, råda, vårda och behandla patienter 

och dennes familj (32).  

Problemformulering 

Samordnad vårdplanering är viktig att studera då det har framkommit i flera studier (33,34) att 

patienten är i en svagare position, de vet inte exakt vad som väntar, vad de kan begära eller 

vilken makt de har för att påverka vårdsystemet. Detta leder till att patienten ofta känner ett 

beroende av samhällets tjänster som sedan speglar sig i upplevelser av osäkerhet, låg 
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självkänsla, förlust av personlig integritet och känslan att vara i andras händer (33,34) . Det är 

sällan som patienternas egna upplevelser av vårdplaneringens värde eller dess effekter på 

patienternas livskvalitet utvärderas (35). Författaren har under studiens gång uppmärksammat 

att det är lite forskat kring patienterna upplevelse av en SVP och obefintligt med studier när 

det gäller vårdplaneringar när en patient planeras hem från ett kommunalt korttidsboende. 

Flertalet av den forskning som finns är mest fokuserad på personalens erfarenheter inom 

området, till viss del finns nu även patienter och anhörigas upplevelser när det gäller 

vårdplaneringar inom sjukhusvården och när patienter planeras hem från en vistelse på 

sjukhuset. Utifrån detta ser författaren det intressant att studera hur patienter upplever en 

samordnad vårdplanering i ett kommunalt korttidsboende. 

Syfte   

Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelser, delaktighet och 

kommunikation genom patientintervjuer samt via observationer av en samordnad 

vårdplanering under en vistelse på ett korttidsboende i ett kommunalt äldreboende.  

Metod 

Design 

Studien hade en kvalitativ ansats, med en beskrivande design (36). 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp  

Kriteriet för att delta i denna studie var att patient skulle vara +65 år, vara orienterad till tid 

och rum, verbalt klara av att föra en dialog och genomföra en intervju. Patienten skulle själv 

delta i den samordnade vårdplaneringen. Urvalet av patienter skedde genom 

bekvämlighetsurval (36). Undersökningsgruppen bestod av 9 patienter som vistades på ett 

korttidsboende och planerades antingen åter till egna hemmet eller att få en permanent plats 

på ett SÄBO. Fyra kvinnor i åldrarna 81-93 år ingick i studien samt fem män i åldrarna 65-89 

år. Av dessa informanter var två gifta och de övriga var ensamboende. De hade vistats olika 

lång tid på ett korttidsboende, från en period på två veckor till drygt två månader. Orsakerna 

till vistelsen på korttidsboende var bland annat avlastning för anhöriga, 

funktionsinskränkningar och rehabilitering, att inte längre klara sig hemma på grund av 

sjukdom eller nedsatt allmäntillstånd. Allt eftersom en SVP planerades tillfrågades 

informanter som uppfyllde kriterierna om deltagande i studien. Om en patient nekade till att 
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delta i studien tillfrågades nästa person som uppfyllde inklusionskriterierna. Antalet personer 

som nekade att delta noterades inte. Under den aktuella tidsperioden erhölls nio informanter.  

Begreppet korttidsboende används för att beskriva tillfälliga boenden för kortare tid för t.ex. 

äldre personer. Socialstyrelsen använder sedan år 1998 följande definition av korttidsboende: 

”Tillfälligt boende i särskilda boendeformer (SÄBO) förenade med behandling, rehabilitering 

och/eller omvårdnad för bl.a. avlösning, växelvård och eftervård”.  Någon allmän vedertagen 

definition går inte att finna (37). SÄBO är till för äldre personer som inte längre klarar av att 

bo kvar hemma och som har ett stort behov av stöd eller hjälp, vilket kan vara såväl fysiskt, 

psykiskt eller av social art. Det är det individuella behovet som styr och det måste finnas ett 

biståndsbeslut för att personen skall få rätt till denna insats enligt socialtjänstlagen (6). 

Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod användes observation och intervju. Författaren till studien deltog 

som observatör på vårdplaneringsmötet för att få en ökad förståelse av patientens delaktighet 

och kommunikation vid vårdplaneringen. Med delaktighet i detta arbete menas att patienten 

blev bekräftad, hade inflytande och medverkade i kommunikationen under 

vårdplaneringsmötet. Under vårdplaneringsmötet observerades kommunikationen mellan 

patienten, anhöriga, kommunens biståndshandläggare och övrig vårdpersonal. Författaren 

antecknade endast stödord under observationen av den samordnade vårdplaneringen. 

Anteckningarna bestod av vilka som deltog, patientens möjlighet till delaktighet, verbal och 

ickeverbal kommunikation mellan parterna. Samt om patienten blev bekräftad och vilket 

inflytande patienten hade under vårdplaneringsmötet.  

Direkt efter varje observation kompletterades texten till hela meningar (38). Vid intervjun 

använde författaren sig av en semistrukturerad intervjuguide med tolv stycken öppna frågor 

för att fånga patientens upplevelse. Patienterna fick berätta om sina upplevelser av den SVP 

som de hade deltagit i. Intervjuguiden innehöll frågor där författaren försökte fånga 

patienternas delaktighet, självbestämmande och dennes roll i mötet. Följdfrågor som blev 

aktuella att ställa var t.ex. Kan du utveckla mer? Vill du berätta mer? Författaren började 

intervjuerna med några allmänna frågor som: ålder, kön, varför de hade beviljats 

korttidsboende, hur länge de hade vistats på korttidsboendet och om de hade närstående med 

på vårdplaneringen.   
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Tillvägagångssätt 

Studien genomfördes i fyra kommuner i Mellansverige under våren 2011.  En ansökan 

gjordes till forskningsetiska rådet vid den aktuella högskolan samt en tillståndsansökan hos 

verksamhetscheferna i dessa fyra kommuner. När tillstånd hade erhållits från etiska rådet 

skickades en skriftlig information till verksamhetscheferna där syftet framkom, samt vilken 

patientgrupp som studien riktade sig till. Författaren har även haft muntlig kontakt med 

verksamhetscheferna inför denna studie. Både muntligt och skriftligt tillstånd har erhållits av 

samtliga. Enhetscheferna på berörda SÄBO har även informerats angående studien. 

Patientansvarig sjuksköterska på respektive avdelning tillfrågades för att hjälpa till med att 

välja ut deltagare som stämde överrens med inklusionskriterierna. Ansvarig sjuksköterska 

ombads också att fråga utvalda patienter om författaren fick delta i SVP som observatör, samt 

lämnade information och informationsbrev både muntligt och skriftligt angående studien där 

deltagandet var frivilligt. Respondenten fick lämna ett skriftligt medgivande till att författaren 

fick delta som observatör i vårdplaneringen och även ett medgivande till att delta i studien. 

Strax innan varje SVP träffade författaren patienten och anhöriga som var närvarande för att 

ge ytterligare en kort muntlig presentation av studien. Författaren frågade även om samtycke 

till att närvara vid vårdplaneringen, vilket gjorde det möjligt för patienten att avböja 

deltagandet till studien vid flera tillfällen.  

Författaren hade inte tagit del av patientjournaler, patientens sjukdomstillstånd eller sociala 

status innan vårdplaneringen. Vid studiens start var avsikten att observera tio stycken 

samordnade vårdplaneringar och sedan genomföra intervjuer med varje enskild patient någon 

dag senare. Av nio samordnade vårdplaneringar har författaren deltagit på åtta observationer. 

Efter det samordnade vårdplaneringsmötet planerade författaren in ett intervjutillfälle med 

respondenten inom 1-4 dagar på korttidsboendet. Observationerna samt varje enskild intervju 

skedde på respektive korttidsboende och i patientens enskilda rum. Intervjuerna spelades in på 

ljudband och dessa varierade i tid mellan 30-60 minuter.   

Dataanalys 

Varje observation har bearbetats genom att varje anteckning skrevs ner i sin helhet och sedan 

gjordes reflektioner över materialet i dess sammanhang. Anteckningsmaterialet visas under 

resultatavsnittet. Detta för att se om det sedan framkom något mönster/likhet mellan de övriga 

observationstillfällena (38). Intervjumaterialet har analyserats genom kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (39). Efter intervjun lyssnade författaren 
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igenom materialet och transkriberade texten i nära anslutning till intervjutillfället. Texten läste 

sedan igenom för att få ytterligare en helhetsbild och möjlighet till reflektion av textens 

huvudsakliga innehåll. Sedan delades textmaterialet in i olika meningsenheter utifrån syfte 

och kondenserades till olika koder. Att kondensera meningsenheter är att göra texten kortare 

men ändå behålla det centrala innehållet så att inget väsentligt försvinner. En kod är enligt 

Graneheim och Lundman (39) en etikett på en meningsenhet som kortfattat beskriver dess 

innehåll. Dessa koder delades in i olika subkategorier som kan utgöras av flera koder med 

liknande innehåll. Efter detta skapade författaren kategorier. Benämningen av kategori svarar 

på frågan ”VAD?”  Fokuset vid innehållsanalysen var att beskriva likheter och skillnader i 

textmaterialet (39). 

Författaren har under analysprocessen kontrollerat kondenserad text, koder, subkategorier och 

kategorier fortlöpande gentemot intervjumaterialet för att undvika misstag eller feltolkningar. 

Analysprocessen har även diskuterats tillsammans med handledare och andra studenter i 

samma handledningsgrupp vilket kan öka trovärdigheten i studien, enligt Graneheim och 

Lundman (39). Exempel på analysprocessen visas i tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen   

Meningsenhet  Kondenserad mening Kod Subkategori Kategori 

Så att då kom jag in på de 
här. Och nu hade vi ju 
möte då da, ja. Och jag låg 
vaken å grät hela natten 
för jag är så rädd att de 
skulle skicka hem mig. 

Kom in här men jag låg 
vaken och grät hela 
natten för jag var så rädd 
att de skulle skicka hem 
mig. För det gör de ofta. 
 

Rädsla för 
att bli 
hem-
skickad.  
 

Oro över 
vilket 
besked/ 
beslut det 
ska bli (de 
ska få) 
 

Att acceptera ett ökat 
beroende av andra  

Jo ja fick ju..framföra mina 
åsikter så att (lång paus)..  
ja jag ville väl i alla fall.. 
komma till nåt bra ställe 
där man där man skulle 
kunna trivas..  

Jag fick ju framföra mina 
åsikter och jag vill väl i 
alla fall komma till något 
bra ställe där jag skulle 
kunna trivas. 
 

Fick 
framföra 
sina åsikter 
 

Föra sin 
egen talan 
och vara 
delaktig 
 

Att känna sig 
respekterad och att ha 
inflytande 

Inte vilka som skulle 
komma, ja jag fick datum 
och.. ja de va lite mer men 
det va inte mycke mer 
prat om de.. 
 

Inte vilka som skulle 
komma, jag fick ett 
datum för SVP och lite 
mer information men 
det var inte mycket mera 
prat om det. 

Känner sig 
informerad 
i viss 
omfattning 

Vara 
förberedd/ 
oförberedd 
 

Att få/inte få 
information och förstå 
målet med en SVP 
 
 

* Den kursiva texten i tabellen under kondenserad mening är författarens egna ord, detta för att det ska bli en 

mer begriplig formulering, innehållet är dock inte förändrat från meningsenheterna. 
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Forskningsetiska överväganden 

Författaren skickade en ansökan till forskningsetiska rådet på högskolan för godkännande då 

studien baserade sig på observationer av vårdplaneringsmöten och intervjuer med patienter. 

Patienternas medverkan var frivillig och de kunde avbryta deltagande när de ville. Alla 

intervjuer kommer att raderas och förstöras efter att författaren har färdigställt materialet.  

När intervjuerna som i detta fall skedde på en avdelning, bör hänsyn tas till att patienterna 

kunde uppleva det svårt att uttrycka negativa åsikter och tankar då de fortfarande var 

patienter. De skulle kunna känna en rädsla över att detaljer från intervjun nådde personalen på 

avdelningen och att det kunde påverka den fortsatta vården då patienterna befann sig i en 

beroendeställning. Intervjuerna och intervjumaterialet har behandlats konfidentiellt och ingen 

enskild individ kan identifieras i resultatet. Svarsmaterialet har förvarats inlåst under 

databearbetningen. 

Resultat  

Resultatet av observationerna och intervjuerna av de samordnade vårdplaneringarna 

presenteras i löpande text. Observationens främsta syfte var att få en större förståelse för 

patientens delaktighet och kommunikation vid vårdplaneringen. Författaren har valt att i 

resultatdelen presentera observationerna före intervjuerna, det förefaller sig naturligt då 

ordningen i förfarandet först var observationer, innan intervjuerna genomfördes. 

Observationerna 

Författaren har under observationen lagt mest fokus på patienternas egen talan/medverkan. 

Kommunikationen med patienten, anhörigas medverkan och vilka professioner som var kallad 

till SVP har också beskrivits. Beskrivning av observationsanalys presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Beskrivning av observationsanalys. 

Egen 
talan/medverkan:  

Anhörigas medverkan Kommunikation till patient Professioner kallad till 
SVP  

För sin egen talan, 
hur hon vill ha det, 
önskningar. 

Patient vänder sig 
ibland till anhörig för att 
få medhåll/bekäftelse.  

God ögonkontakt med alla, 
vänder sig till patient då de 
talar om/till henne. 
Övervägande öppna frågor. 
Patienten bekräftas. 

Biståndshandläggare, 
arbetsterapeut, ssk, 
omvårdnadspersonal 
(DSK inte kallad)* 
 

För sin egen talan, 
hur hon vill ha det, 
önskningar. Visar 
stark integritet. 

Anhörig är väldigt lite 
med i besluten som tas, 
har en mer 
informerande roll. 

God ögonkontakt och sitter bra 
i förhållande till alla parter. 
Vänder sig till patient då de 
talar om/till henne. 

Biståndshandläggare, 
arbetsteraupeut 
 
(DSK inte kallad)* 
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  Mycket öppna frågor.  
Patienten bekräftas. 

För sin egen talan, 
hur hon vill ha det, 
önskningar. Visar 
stark integritet. 
 

Patient vänder sig till 
anhörig vid ett tillfälle 
för stöd. 

God ögonkontakt med alla, 
vänder sig till patient då de 
talar om/till henne. 
Handläggare försöker få patient 
att ta emot mera hjälp i 
hemmet men patient säger 
bestämt ifrån. 
Både öppna och ledande frågor. 
Patient blev bekräftad. 

2st Biståndshandläggare, 
ssk 
 
(DSK inte kallad)* 
 
 

Mindre delaktig i 
SVP, patient har 
svårt att föra egen 
talan, men vid tilltal 
och förfrågningar 
redogör patient sina 
önskemål. 
 
Osäker om patient 
känner sig 
bekräftad?? 

Har anhörig med vilken 
är dominerande i 
vårdplaneringen (pratar 
mycket). 

Patient har inte ögonkontakt 
med alla . Biståndshandläggare 
sitter lite snett bakom patient 
och måste böja sig framåt för 
att få ögonkontakt då hon 
pratar till honom. Vårdpersonal 
och handläggare vänder sig 
oftast till anhörig då de talar om 
honom . Till patient 
övervägande ledande frågor. 
 

 Biståndshandläggare, 
ssk, omvårdnadspersonal 
 
(DSK inte kallad)* 
 

 
För sin egen talan, 
hur han vill ha det, 
önskningar. 
 

 
Ensam inga anhöriga 
med på SVP. 

 
God ögonkontakt med alla, 
vänder sig till patient då de 
talar om/till honom. 
Mycket öppna frågor. 
Patient bekräftades. 

 
Biståndshandläggare, ssk. 
 
DSK kallad till SVP men 
kommer inte r/t tidsbrist. 

Författare inte 
deltagit på SVP. 

  Enligt ssk är DSK kallad. 

För sin egen talan, 
hur han vill ha det, 
önskningar. 
Redan bestämt 
innan mötet om 
beslut, anhöriga 
ansökt om boende. 
 
 

Verkar som patient och 
anhörig har pratat ihop 
sig innan mötet, om hur 
patient vill ha det i 
framtiden.  Om frågor 
ställs till anhörig så 
avslutar denne alltid 
med att ”kolla” med sin 
far om hans åsikt i 
frågan. Lika så när 
anhörig har mycket 
frågor till handläggare 
så kollar denne alltid 
med sin far för 
bekräftelse. 
Patient vänder sig ofta 
till anhörig för att få 
bekräftelse och stöd. 

God ögonkontakt med alla, 
vänder sig till patient då de 
talar om/till honom. 
Delvis öppna frågor till patient 
också. 
Patient blir bekräftad. 

 
Biståndshandläggare, ssk. 
 
 
(DSK inte kallad)* 

För sin egen talan, 
hur hon vill ha det, 
önskningar.  
 
Innan mötet redan 
bestämt att patient 
blir kvar för 
ytterligare ett tag. 

Patient vänder sig 
ibland till anhöriga för 
att få bekräftelse och 
stöd. Anhörig verkar 
ibland tveksam och 
osäker på hur mamma 
ska klara sig, men säger 
inte direkt hur denne 
tycker inför hemgång, 

God ögonkontakt med alla, 
utom med en av 
professionerna. Vänder sig till 
patient då de talar om/till 
henne. 
Övervägande öppna frågor. 
Patient blir bekräftad. 
 

Biståndshandläggare, ssk, 
sjukgymnast. 
 
Oklart om DSK kallad till 
detta möte då det 
kommer att bli en till 
träff där hjälpbehov 
planeras. 
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låter mamma 
bestämma.  

Patient är mycket 
tystlåten på SVP, 
redogör dock vilken 
önskan han själv 
har.   

Har anhörig med sig på 
SVP, vilken svarar 
övervägande för sin 
pappas räkning. Oftast 
vänder sig patienten till 
anhörig för att få stöd.  

God ögonkontakt med alla, 
personalen vänder sig både till 
patienten och till anhörig vid 
tilltal och är ofta anhörig som 
svara.  
Osäker om patient känner sig 
bekräftad?? 

Biståndshandläggare, 
arbetsterapeut, ssk, 
omvårdnadspersonal 
DSK kallad men kommer 
inte r/t inga tidigare 
kontakter, okänd för 
DSK. 

DSK = Distriktssköterska 
Ssk = Sjuksköterska 
(DSK inte kallad)* = Innebär att distriktssköterskan inte blivit kallad pga. av t.ex. att en fast plats på ett särskilt 
boende redan har planerats då det funnits ett ökat vårdbehov, om patienten är känd av hemtjänsten och 
sedan tidigare har hjälpinsatser som inte förändrats märkbart eller att patienten själv har påtalat att hon/han 
vill hem och klara sig utan hjälpinsatser från DSK. 

 

 

Av observationerna vid SVP framkom det att det fanns en viss skillnad mellan könen när det 

gäller patienternas möjligheter att föra sin egen talan/medverkan. Skillnader framkom även i 

patientens medverkan när anhöriga deltog som stöd i vårdplaneringen. Kvinnorna var mer 

tydliga med att få sina egen vilja och röst hörd och männen litade mer på sina anhöriga. En 

del patienter hade en tydligare medverkan när de själva kunde uttrycka t.ex. sina önskemål, 

men det fanns hos de flesta ett behov av att söka stöd eller bekräftelse i frågorna hos sina 

anhöriga. Det var endast i en SVP som det inte fanns några anhöriga med. Det framkom även 

i en av de samordnade vårdplaneringarna att biståndshandläggaren försökte få patienten att ta 

emot mer hjälp i hemmet än vad patient själv önskade. 

Under observationerna fokuserade författaren på om patienten upplevde sig sedd, och 

uppmärksammade att den icke-verbala kommunikationen mellan patienterna och de övriga 

deltagarna var mycket bra. God ögonkontakt med de olika professionerna hade patienten vid 

alla utom vid två av vårdplaneringarna. Vid ett av dessa tillfällen satt biståndshandläggaren, 

som hade ansvar för mötet, snett bakom patienten. I den verbala kommunikationen framkom 

det att i två av vårdplaneringarna hade anhöriga ”stor plats” i kommunikationen med de olika 

professionerna, patienten hade mindre delaktighet. I de övriga vårdplaneringarna var den 

verbala kommunikationen riktad till patienten och hon/han blev bekräftad. 

Under de åtta samordnade vårdplaneringarna observerades även vilka professioner som 

deltog. Resultatet visade att det alltid var en biståndshandläggare som hade ansvar för mötet, 

sedan fanns det i nästan alla SVP en sjuksköterska med från korttidsboendet, det varierade i 

mötena om omvårdnadspersonal deltog eller inte, likaså hur stort behovet av en sjukgymnast 

eller arbetsterapeut var. Genom rapport från sjuksköterskan visade det sig att 
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distriktssköterskan inte var kallad till fem av mötena. Vid tre möten kunde inte 

distriktssköterskan närvara och som skäl angavs t.ex. tidsbrist eller att patienten var okänd för 

dem eller att de inte tidigare haft så mycket med patienten att göra. 

Intervjuerna 

Resultat av intervjuerna presenteras i löpande text utifrån syftet att beskriva patienters 

upplevelser, delaktighet och kommunikation av en SVP under en vistelse på ett 

korttidsboende. Av analysen utvecklades tre kategorier: Att acceptera ett ökat beroende av 

andra, Att känna sig respekterad och att ha inflytande och Att få/inte få information och att 

förstå målet med en SVP. Beskrivningen av subkategorierna stöds med citat. De sex 

subkategorierna redovisas i tabell 3.  

Tabell 3. Sammanställning av subkategori och kategori. 

      Subkategori 

 

Kategori  

 

 Otrygghet som påverkar det dagliga livet 

 Oro över vilket beslut det 

 ska bli (de ska få) 

 Nöjd, trygg och tillfreds med ett beslut 

 

 

Att acceptera ett ökat beroende av andra  

 

 Uppleva lyhördhet 

 Föra sin egen talan och vara delaktig 

 

 

Att känna sig respekterad och att ha 

inflytande 

 

 Vara förberedd/oförberedd 

 

 

 

 

Att få/inte få information och att förstå målet 

med en SVP  

 

 

Att acceptera ett ökat beroende av andra  

Kategorin ”att acceptera ett ökat beroende av andra”, handlar om ett ökat hjälpbehov eller 

omvårdnadsbehov från andra och/eller att boende situationen måste förändras. Där framkom 

subkategorierna otrygghet som påverkar det dagliga livet, oro över vilket beslut det ska bli (de 

ska få) och nöjd, trygg och tillfreds med ett beslut. Här beskrivs de äldre patienternas 

upplevelser av att behöva mera hjälp och ökade insatser från andra i form av vård och omsorg. 
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När de inte längre eller för tillfället inte klarade av att sköta sig själv hemma, och hur det 

påverkade deras dagliga liv samt deras upplevelser av vårdplaneringen efter att beslut är 

tagna.  

Otrygghet som påverkar det dagliga livet 

Samtliga patienter uttryckte att de kände en otrygghet när de inte längre klarade av att vara 

hemma själva och var i behov av omsorg från kommunen. Patienterna i studien relaterade till 

att deras vistelse på korttidsboendet berodde på sjukdom som drabbat dem och att de inte för 

tillfället klarade av att vara hemma som tidigare. 

”Så kommer ja upp på lasarettet av att de skulle rensa det där… kratern kan ja väl säga att 

de va.. å när de där va gjort å så fick ja ju ligga där då … och ont gjorde det… och då 

löste..skulle de göra någonting mer med mig då..å då fick ja det här då... genom att ja inte 

klarar mig själv hemma, jag fick så ont i axeln här då se du.. ”(7) 

En av patienterna upplevde en stor otrygghet av att inte ha fått hjälp i hemmet då hon/han 

larmat eller att det kom personal som var osäker i sin yrkesroll. 

”Och då har de även hänt att nä dom kom så förstod dom sig inte på mina sprutor som jag 

fått ha hemma bara för att de vet att de kan komma så hastigt och bryta ut. Så där har jag fått 

lega på golvet i timmar ibland i både det ena å de andra då.” (1) 

I studien framkom det att otrygghet även upplevdes av patienter där anhöriga hade den viktiga 

rollen i hemmet som anhörigvårdare och när situationen i hemmet inte längre fungerade med 

det stöd/hjälp som de fick av dem. Det var inte alltid som patienten själv hade insikt i att ha 

ökat hjälpbehov pga. sitt nedsatta allmäntillstånd. Även livssituationen påverkades när 

patienter genomgick behandlingar eller åtgärder som krävde en förändring av 

bostadssituationen. Det framkom även att den sociala ensamheten påverkade patienters syn på 

framtiden och kunde vara mycket svår att hantera och därför upplevdes som en otrygghet.  

Oro över vilket besked/beslut det ska bli (de ska få) 

I studien framkom det att några av patienterna upplevde en rädsla för ovissheten inför 

framtiden innan de hade deltagit på SVP. En rädsla över vilka beslut som skulle tas på mötet. 

Det fanns en osäkerhet om deras egna önskemål skulle nå fram till berörda parter som deltog 

på mötet. Ovissheten bestod i att inte vara säker på att få stanna kvar på det särskilda boendet 

då sjukdomen utgjorde en stor otrygghet i hemsituationen. 

” Å så har ja fått larma mina barn då, en utav dom då och de är ju inte så roligt för dom 

heller. Så nu har jag gett tappt jag har sträva mot själv länge å väl men jag kan inte. Så att då 
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kom jag in på de här. Och nu hade vi ju möte då. Och jag låg vaken å grät hela natten för jag 

är så rädd att de skulle skicka hem mig. Dom gör ju de mycke nu vet du.” (1) 

En annan patient kände oro över att inte veta möjligheterna till att kunna bo kvar i bostaden 

eller om det gick att göra någon bostadsanpassning för att underlätta så att hon/han kunde 

återvända hem för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt igen.  

”Jaa, jag tänkte inte så mycket, ja egentligen va att man vill komma hem förstås och klara 

själv … det finns ju saker att göra så man kan använda rullstolen eller rullatorn där… 

anpassningar ja.. ja men sen tänker ja inte så mycket annat.. jaa, jag vill inte va liksom bara 

ligga…” (5)  

Det framkom i studien att det fanns en oro även efter vårdplaneringen då besluten tagits, och 

där patienten upplevde att det var ett bra beslut. Trots detta upplevdes det som en oro och 

ovisshet över hur länge det skulle dröja innan beslutet verkställdes, samt att behöva vänta 

hemma på att ett annat boende skulle ordnas för dem. 

Nöjd, trygg och tillfreds med ett beslut 

Deltagarna i studien kände en tillfredställelse över att det varit en vårdplanering och de 

upplevde att det var viktigt att få prata igenom vårdbehovet för framtiden.  

”Jaa det gällde ju… mig själv och mitt förhållande hur jag skulle fortsätta.. Jaa att jag blir 

kvar lite till för träning.. Ja sen ska jag försöka komma tillbaka till där jag bodde... hem och 

se hur jag klarar de...” (8) 

Vårdplaneringsmötet upplevdes som saklig och att personalen som deltog var lätta att 

kommunicera med. Patienterna hade inför vårdplaneringen olika önskemål och hjälpbehov 

och alla var nöjda med de beslut som togs. Några av deltagarna ansökte och beviljades SÄBO 

och dessa patienters upplevelse var att de kände en ökad trygghet dygnet runt nu då de inte 

längre klarar sig själv i eget boende. Andra upplevde att det skulle bli skönt att få komma 

hem, med olika mycket hjälpinsatser från kommunen och primärvården. I och med det 

upplevde de en trygghet och att deras känsla var att allt ordnar sig. 

”Sen har de ju frågat mig om vad jag behöver, men jag försöker ju så långt som möjligt klara 

mig själv nu…det gör jag ju.. det får jag se sedan när jag kommer dit, nä men larm ska jag 

skaffa mig, då får jag se sedan då jag kommer om hur mycket jag och om behöver någon 

hjälp.” (2) 

Flera av respondenterna kände sig nöjda då de fick möjligheten att prata igenom hur det skulle 

bli i framtiden, vilket de upplevde som en trygghet. Flera kände tacksamhet efter 

vårdplaneringen men även en lycka över att besluten blivit som de själva önskade.  



 
 

18 
 

”Det kändes underbart, Gud har inte kunnat ge mig en godare gåva, så glad är jag. Det lär 

jag erkänna, det är inte så roligt och ramla och slå sig blå för jämnan heller… nä jag är helt 

nöjd… mer än nöjd. Jag har kunnat krama er allihop. Jag har strävat ensam i så många år 

och jag känner att det inte går mer.” (1) 

 

Att känna sig respekterad och att ha inflytande 

Denna kategori framkom från subkategorierna uppleva lyhördhet och föra sin egen talan och 

vara delaktig. Under denna kategori beskrivs hur patienterna upplevde sin roll och hur de har 

kunnat medverka under SVP men även hur de upplevde att de blivit bekräftade av berörda 

parter. 

Uppleva lyhördhet 

I studien framkom att den egna rollen under vårdplaneringsmötet upplevdes olika av 

patienterna, många tyckte att det var svårt att svara på frågan men det framkom att de flesta 

kände att de blivit hörda och respekterade på vårdplaneringsmötet av alla parter.  

”Ja, jo jag är förstås partnern i den här… de är ju min vård som de gäller...  jag är nöjd med 

så lite…” (5) 

Att bli hörd och lyssnad till som människa är en viktig del under en vårdplanering och det 

bekräftades av patienterna. Lika viktigt var deras möjligheter till att yttra sig och att få tala om 

hur de kände inför framtiden tyckte respondenterna. 

”Ja, jag tycker att dom förstod att jag ville va kvar och att dom ville hjälpa mig, dom vet hur 

läget är…det tycker jag, de är enastående åt mig, ja det lär jag säga, jag är fullkomligt nöjd. 

Fast jag har stretat emot ett helt år hemma, men det går inte, det går inte.” (1) 

Att som patient känna att de lyssnar till dem upplevdes av deltagarna som att de kunde 

påverka beslut, men sedan fanns tveksamheter hos någon respondent över hur mycket hänsyn 

som togs till det som sagts under mötet. 

”Jaa.. de är svårt att säga, ja….men… man kanske blir mera hörd. Ja man kanske blir 

mera… ja hade just de där att man hade mera timmar … mera hjälp, de är ju långa perioder 

som man va själv” (4)  

Föra sin egen talan och vara delaktig 

De flesta av deltagarna i studien upplevde att deras egen medverkan och delaktighet i 

vårdplaneringen bekräftades. Patienterna upplevde att de kunde få fram vilka önskemål de 
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hade och att de själva fick framföra sina åsikter och berätta hur det var hemma, de kände en 

tillfredställelse av att få komma till tals. Att få svar på frågor var också angeläget.  

”Joo men dom fråga ju ut mig å ville veta va jag tyckte.. å ja fick tala om .. så de va bra.. ja 

de va mycket värdefullt tycker ja.. de är ju betryggande att jag fått uttala mig.. hur jag 

känner.. det är ja glad för.. ja å att de lyssnade ja de va bra” (8) 

Deltagarna i studien upplevde också att stödet från anhöriga var betydelsefullt. De upplevde 

det som en trygghet när anhöriga deltog på vårdplaneringen, att det var flera än bara de som 

fick informationen under mötet. 

”Ja de va hustrun som var med, hon snappar upp och ser ju bättre än va ja gör…” (6) 

 

Att få/inte få information och att förstå målet med en SVP  

Denna kategori framkom från subkategorin vara förberedd/oförberedd. Här beskrivs 

patienternas upplevelser av att vara eller inte vara informerad inför en vårdplanering, hur de 

upplevde att deras medverkan därefter blev. Hur respondenterna sedan hade förstått målet 

med själva vårdplaneringen.  

Vara förberedd/oförberedd 

I studien framkom att det fanns brister i informationen och kommunikationen till patienterna 

när det gäller den samordnade vårdplaneringen. Det var mycket olika hur de upplevde att de 

fått informationen inför mötet och vad som skulle tas upp och diskuteras på denna 

vårdplanering och vilka som skulle delta. Det framkom att flera av patienterna hade olika 

funderingar om framtiden innan vårdplaneringen men att de inte kände sig förberedda inför 

mötet då de inte visst vilka rättigheter de hade. Någon av patienterna berättade att de inte ens 

visste att det skulle bli en vårdplanering och upplevde att den kom som en överraskning. 

”hade inte fått någon information om det..kom lite överraskande gjorde de... man va ju lite 

ängslig i början va de skulle handla om ...de kom ju så hastigt de här.. hann inte tänka till 

innan.. nu gick de bra.”(6) 

 Det framkom att några patienter hade fått information skriftligt och/eller muntligt innan 

vårdplaneringen och att de kände sig förberedda och delaktiga inför mötet. Flera av 

patienterna kände att de själva inte fått eller att de delvis hade fått information, men att 

anhöriga troligen fått mer information i stället, eller att anhöriga fått leta/höra sig för 

angående information då patienterna inte orkat på grund av nedsatt allmäntillstånd.  
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”Ja de fick ju bli som de blev... ja jag hade ju tänkt igenom de.. men sen då man kommer till 

mötet då vet du då hur de är.. då far de bort å man glömmer de bara… man tänkte de va 

viktigt.. ja skulle tro att min dotter hade fått mest information …” (7) 

I studien framkom det att patienterna var glada och positiva efter att en samordnad 

vårdplanering ägt rum. För dem innebar det att de fått mera information och en planering 

inför framtiden. Information angående hur det fungerar och vilka rättigheter som de har som 

vårdtagare antingen i det egna hemmet eller för de som ansökt om SÄBO. Som en patient 

uttryckte det: 

”Ja fick ju lite insikt hur de såg ut framåt de ä inte alldeles inte alldeles .. hopplöst.. Ja det är 

märkligt...” (7) 

 

Diskussion 

Huvudresultat  

Resultatet från observationerna visade att det fanns ett visst mönster mellan könen när det 

gäller patienternas möjlighet att föra sin egen talan/medverkan. Beroende på patientens egen 

självständighet och hur mycket stöd de sökte hos anhöriga. Resultatet från intervjuerna, 

patienternas upplevelse av en SVP presenteras i tre kategorier. Att acceptera ett ökat beroende 

av andra beskriver patienternas upplevelser av otrygghet, att de inte längre klarar av att sköta 

sig själva hemma och hur det påverkade deras dagliga liv. Deras känsla av otrygghet när 

anhöriga inte orkade eller kunde vårda dem som tidigare eller att den sociala ensamheten 

blivit för svår. Det fanns även en rädsla hos deltagarna att deras önskemål under 

vårdplaneringen inte skulle nå fram vilket skapade en oro hos dem. Att känna sig respekterad 

och att ha inflytande beskriver hur patienterna upplevde sin roll och medverkan under 

vårdplaneringsmötet samt deras upplevelser av att bli bekräftade. Patienternas delaktighet 

möjliggjordes genom kommunikation, vilket innebar att de själva fick berätta om sina egna 

önskemål och att de kände sig hörda. Att få/inte få information och att förstå målet med en 

SVP var den sista kategorin som beskriver patienternas upplevelser av att vara eller inte vara 

tillräckligt förberedd inför en vårdplanering och att de saknade information om deras 

rättigheter. 
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Resultatdiskussion       

SVP har en väsentlig funktion för en väl förberedd hemgång och en fungerande eftervård. 

Fokus i vårdplanering ska ligga på vilket stöd och vilka behov individen har i eftervården, 

antingen i det egna hemmet eller i annan boendeform (1,11). Flera av deltagarna i 

föreliggande studie upplevde en rädsla över vilka beslut som skulle tas på SVP:en, känslan av 

osäkerhet för att inte deras egna önskemål skulle nå fram till dem som fattade besluten. I 

föreliggande studie framkom det att flera av de äldre sökte en trygghet på särskilda boenden 

då de känt ett ökat hjälpbehov. De sökte trygghet eftersom sjukdomen påverkade deras 

dagliga liv så mycket, då känslan av otrygghet i hemmet var för stor. Detta överensstämmer 

med tidigare studie (40) som visade att äldre kan känna otrygghet i sin egen bostadsmiljö på 

grund av att de känner sig ensamma. Deras försämrade hälsa i kombination med osäkerheten 

vid dagliga aktiviteter skapar oro hos de äldre. De upplevde otrygghet då de hade en ökad 

rädsla/oro av att inte någon ska finna dem om något händer dem som t.ex. vid ett fall. De 

sökte trygghet i annan miljö t.ex. äldreboende för att känna mer säkerhet vid oförutsedda 

händelser, där det finns personal att tillgå dygnet runt (40). Enligt tidigare studier visade det 

sig att patienter som behöver vänta på hjälp upplevde känslor som övergivenhet och 

maktlöshet. Dessa känslor tillsammans med att patientens fysiska och psykiska resurser 

försämrats tillsammans med omvårdnadsbrister ökade deras beroendeställning, vilket också 

upplevdes som frihetsberövande av de äldre (41,42). 

Flera av de äldre i föreliggande studie ville även komma hem och klara sig själva. För att öka 

möjligheten till detta önskade de sig en individuellt anpassad vård för framtiden, de önskade 

sig kunskap om vart de skulle vända sig om något hände dem eller om de behövde mer hjälp. 

Detta bekräftas i en tidigare studie (43) där patienters oförutsägbara framtid kan framkalla 

känslor av hopp, längtan och önskningar men även rädsla och oro. Patienten har en strävan att 

så långt som möjligt klara sig själv trots sin sjukdom (43). Resultatet i föreliggande studie 

visade även att ovissheten för förändringar i nuvarande bostad och känslan av ensamhet 

skapade oro hos deltagarna. Otrygghet och önskan om trygghet, kan väcka känslor av att 

komma i beroendeställning hos de äldre och leda till en känsla av ängslan, detta då de flesta 

äldre har en önskan om att få vara självständiga så långt som möjligt (44). 

I föreliggande studie observerades att skillnader fanns hos respondenterna när det gäller egen 

medverkan, och vilken betydelse stödet från anhöriga har. Det fanns en liten skillnad mellan 

könen, kvinnorna var mer tydliga med att få sina egen vilja och röst hörd och männen litade 
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mer på sina anhöriga. I tidigare studier (11,14) har det framkommit att de äldre kände sig 

beroende av sina anhöriga under vårdplaneringen och att anhöriga fick ”ta över ansvaret”. 

Ansvaret lades t.ex. över på anhöriga då de upplevde att minnet sviktade eller att de 

fortfarande kände sig svaga i allmäntillståndet. Det visade sig att anhörigas stöd bidrog till att 

vårdtagarnas åsikter och önskningar framkom under vårdplaneringarna (11,14), vilket 

observerades även i föreliggande studie. I en studie av Pagels (25) gällande egenvård 

framkom att en del patienter såg en fördel eller kände en befrielse och en lättnad över att 

själva slippa ta ansvar för behandlingar eller beslut. Anhöriga hade en betydande roll och även 

för dem kunde egenvård upplevas som betungande (25).  

I föreliggande studie framkom att alla deltagarna upplevde sig delaktiga i den samordnade 

vårdplaneringen, de kände sig sedda, att de fått säga vad de tyckte och de upplevde att de 

blivit hörda av biståndsbedömaren och den övriga personalen. Trots att författaren i 

föreliggande studie observerade att en del av deltagarna hade blivit mindre bekräftade, när 

anhöriga spelade en betydande roll i besluten som tagits så kände varje deltagare sig 

bekräftade ändå. En skillnad kan ses i jämförelse med tidigare studier där det framkom att 

patienterna ofta kände sig chanslösa och att de hade mindre möjligheter att bevaka sina egna 

intressen och känna delaktighet på grund av sjukdom (7,8) vilket inte uppfattades i 

föreliggande studie. I en tidigare studie (22) beskrivs patienters uppfattning om att ha 

inflytande och att ha möjlighet att delta i beslutsfattande åtgärder som en känsla av frihet och 

självbestämmande. Detta uttrycktes genom en känsla av att deras åsikter bejakades, att någon 

lyssnade till dem och att deras önskemål respekterades (22). I flera tidigare studier (7,45) 

beskrivs möjligheten till delaktighet och att det grundar sig på respekt för människan. Att bli 

bejakad som människa kan likställas med en önskan om att bli lyssnad till, att bli sedd och att 

bli uppmärksammad som en person med egna kunskaper (7,45).  

I föreliggande studie upplevde deltagarna att deras önskemål bekräftades och respekterades, 

de flesta ansåg sig ha blivit bekräftade av professionerna som deltog. Detta kunde även 

författaren tolka vid flertalet av de vårdplaneringar som observerades, den icke verbala 

kommunikationen och den verbala kommunikationen mellan patienten och parterna var god. 

Flera av de äldre kände en tacksamhet efter vårdplaneringen samtidigt som de upplevde lycka 

över att deras egna önskemål respekterades. 

I föreliggande studie framkom det att patienterna ofta inte känner till sina rättigheter inför den 

samordnade vårdplaneringen, de visste inte vad de kunde begära då de inte fått någon 
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information om vad planeringen skulle handla om eller vilka som skulle delta på mötet. Enligt 

tidigare studier (1,11) har det framkommit att flertalet av patienterna inte hade uppfattat vad 

som tagits upp på mötet och att informationen inte var anpassad till patienternas behov och 

förutsättningar (1,11). Efraimsson (11) tar upp i sin studie att patienter ofta upplever att de fått 

för mycket information som de inte alltid förstod på grund av att de äldre kände sig för 

utmattade för att orka ta till sig samtalen i vårdplaneringen. De äldre beskrev att de saknade 

kunskaper om hur vårdsystemet fungerade, vilka eftervårdsplatser och vårdmöjligheter som 

fanns att tillgå (11). Flera av deltagarna i föreliggande studie upplevde att det fanns brister i 

informationen inför en SVP. Upplevelsen av att de fått för lite eller ingen information alls 

innan vårdplaneringen framkom, och flertalet av patienterna särskilt männen upplevde att 

anhöriga hade fått mer information innan eller att de fått söka mer information själva inför 

vårdplaneringsmötet. I studier (11,45) har framkommit att avsaknaden av respekt och dialog 

med patienterna resulterade i att deras delaktighet hindrades, särskilt när informationen 

framförs utan hänsyn till individens behov (11,45). Socialstyrelsen (46) betonar att en 

”välinformerad patient är en patient som fått tillräckligt med underlag för att kunna ta 

ställning till olika alternativ och inser vad som krävs av egen medverkan. Samt att patienten 

har fått en dialog som bygger på en öppen och lyhörd kommunikation där individen känner 

sig respekterad och tagen på allvar” (46 s.19). 

 Resultatet i föreliggande studie visar att deltagarna i studien kände en tillfredställelse då de 

deltagit på en SVP och att de fått möjligheten att prata igenom vårdbehovet för framtiden, lika 

angeläget för dem var det att få svar på frågor de hade. Deras upplevelse var att 

kommunikationen med berörda parter var saklig och lättsam. Enligt tidigare studie (47) där 

patienters deltagande och icke deltagande i vården observerats framkom det att patienter 

under processen kunde gå från att ha en passiv deltagande roll till att känna sig aktiv i 

deltagandet. En ökad känsla av förståelse upplevde patienterna genom att de fått mera 

kunskaper och förståelse kring sin egen sjukdom och att deras relationer till vården byggts 

upp (47). I Sönnerberg och Welin’s (48) studie med diabetespatienter framkom ett mönster 

där patienterna önskade mer kunskap inom områden som vårdkvalitet, hälso- och sjukvårdens 

funktion, rättigheter och skyldigheter för både patient och vårdpersonal. Efter deltagande i en 

studiecirkel framkom att patienterna upplevde en mer aktiv egenvård, att ökad kunskap gav 

inflytande och att de kände sig bättre rustade för att möta vården. Deltagarna uttryckte även 

ökad självkänsla och att de var mer aktiva i vårdmötena (48). I en studie av Ellis-Hill et 

al.(49) bekräftades att patienter som drabbats av stroke hellre vill känna att de hade kontroll 
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och var aktiva i den egna vården i stället för att känna sig passiva och beroende av 

vårdpersonalen. För att uppnå detta behövde de få information om sin egen vård och vilken 

service de hade att tillgå, samt att de fick veta när hjälpinsatser börjar och vart de kunde vända 

sig vid behov (49). Denna studie av Ellis-Hill et al. (49) beskrev även patienternas 

erfarenheter av att känna stöd och att vara förberedd för att återgå till hemmet genom att de 

hade tillit till vårdpersonalen och att de under vårdplaneringen hade fokus på vad patienterna 

klarade av att göra när de återvände hem (49). Vidare framkom att det även fanns patienter 

som kände sig övergivna och utan stöd när de planerades hem plötsligt eller tidigare än vad de 

hade väntat sig, eller att de visste att insatser fanns att tillgå men att de inte hade tillgång till 

dessa på en gång (49,50). 

Metoddiskussion   

Författaren till studien har valt att göra en intervjustudie med kvalitativ ansats med 

beskrivande design för att söka svar på frågorna som svarar på studiens syfte. Enligt Kvale 

(29) är intervjustudie en bra metod för att få mera kunskap om människors erfarenheter, 

upplevelser och attityder till den värld de lever i eller i en given situation (29). Författaren 

valde även att göra observationer av SVP, vilket enligt Pilhammar (38) beskrivs som en 

etnografisk ansats. Enligt Pilhammar (38) måste forskaren delta och vara närvarande i 

individens sociala sammanhang. Genom att delta som observatör kan det finnas en risk för 

författaren att uppfattas som en ”fönstertittare” eftersom denne studerar obemärkt en händelse 

och lyssnar på samtalet som utspelar sig, men även som en spion eller kontrollant då 

författaren aktivt söker information (38). Respondenterna har därför tillfrågats och getts sitt 

medgivande till författarens observationsdeltagande. 

Intervjumaterialet har bearbetats med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (39). Författaren har tillsammans med handledare och andra studenter i 

handledningsgruppen diskuterat och granskat koder och kategorier i analysprocessen och 

jämfört dessa mot textens innehåll vilket ökar trovärdigheten utifrån giltighet (credibility), 

pålitlighet (dependability) och överförbarhet (transferability) enligt Graneheim och Lundman 

(39). 

Trovärdigheten i studien ökar genom triangulering vilket beskrivs som att undersöka och 

försöka förstå vad som händer och att det kan ske med olika metoder och på olika platser 

(36,38). Triangulering av plats innebär att det samlas in data om samma fenomen på olika 
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platser. Triangulering av metod innebär att samla information om ett och samma fenomen 

t.ex. genom observation – intervju (36,38). 

Enligt Graneheim och Lundman (39) ökar trovärdigheten och pålitligheten (dependability) när 

det finns strategier för val av deltagaren, samt att ge en noggrann beskrivning av urval och 

analysarbete (39). Urvalet av respondenter till studien skedde genom ett bekvämlighetsurval 

(36). Med denna urvalsmetod fanns det en risk att de patienter som valdes ut till studien inte 

var de respondenter som kunde ge det mest uttömmande svaren. I studien har författaren haft 

hjälp av ansvariga sjuksköterskor på avdelningarna för att tillfråga respondenterna vilket även 

kan påverka valet av patienter. 

I denna studie har författaren haft svårt att få deltagare från korttidsboendena som uppfyller 

kriterierna på grund av att de flesta av dessa patientgrupper inte varit helt adekvata, 

orienterade till tid och rum. Enligt sjuksköterskorna på korttidsboendena har många pigga 

patienter fått åka direkt hem från sjukhuset och fått hemrehabilitering i stället. Författaren har 

därmed under studiens gång fått utöka inklusionskriterierna för åldersgruppen till patienter 

från + 65 år. Dessutom har upptagsområdet utökats med ytterligare två kommuner för att få 

möjlighet till flera patienter. Respondenter från fyra olika korttidsboenden deltog i studien 

men totalt har patienter från fem olika korttidsboenden i fyra olika kommuner tillfrågats. I de 

aktuella SVP där deltagarobservation genomförts har det varit fem olika biståndsbedömare 

som ansvarat för den samordnade vårdplaneringen. Utbredningen av upptagningsområdet och 

att det varit flera olika biståndsbedömare ökar trovärdigheten i studien. I studien var 

respondenterna nästan jämt fördelade mellan kvinnor och män. Ålderspannet på 

respondenterna var kvinnor 81-93 år, män 65-89 år, vilket även det ökar studiens trovärdighet. 

En svaghet i föreliggande studie är att den har genomförts under en kortare tidsperiod, 

speciellt då det fanns observationer med i metoden. Att observationer fanns med i denna 

studie var i första hand för att få en större förståelse för patientens upplevelse men även för att 

kunna dra säkrare slutsatser, vilket förespråkas i etnografisk forskning (38). Studier med 

observationer bör följas upp över en längre tid för att öka trovärdigheten vilket även 

förespråkas i etnografisk forskning (38).  

Författaren gjorde en provintervju som togs med i studien eftersom det var ett rikt innehåll i 

svarsmaterialet. Följdfrågor har ställts mer aktivt till vissa av respondenterna för att få mer 

uttömmande svar. Nio intervjuer och åtta observationer ansågs tillräckligt då svarsmaterialet 

nådde mättnad.  
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Att författaren är anställd på ett av korttidsboendena där undersökningen genomfördes ser 

författaren som en risk för bias, men åtgärder har vidtagits för att minimera detta. Personalen 

hade informerats innan studien påbörjades att de endast pratade med patienterna om 

författaren som studerande och att de inte skulle ta upp med dem att författaren tidigare jobbat 

hos dem. Deltagande som observatör mottogs i de flesta fall positivt hos de övriga 

professionerna som deltog vid SVP. Endast i en kommun fanns det en aning misstänksamhet 

hos biståndsbedömare, om det berodde på dålig information om att författaren skulle delta 

eller om de kände sig osäker för observationen i sig är svårt att säga. Alla biståndsbedömare 

var informerade innan SVP om syftet med studien och observationen. Författaren har varit 

helt tjänstledig och inte heller träffat någon av respondenterna tidigare. Respondenternas 

beroendeställning bör därför inte ha påverkat deras svar.  

I vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra situationer och grupper är upp till 

läsaren att avgöra. Att bedöma överförbarheten (transferability) blir lättare om författaren 

noggrant beskrivit urval, deltagare, datainsamling, analysprocess och ett tydligt presenterat 

resultat med subkategorier och kategorier samt citat från intervjuerna som ökar studiens 

giltighet (credibility) (39). 

Allmän diskussion   

Studien väcker frågan hur vi kan förbättra patienters inflytande och delaktighet i en SVP. Det 

framgick av föreliggande studie att deltagarna ansåg att det brister i informationen inför en 

SVP, att de inte hade kunskap om vad en vårdplanering handlade om eller vilka rättigheter de 

hade som vårdtagare. Funderingar angående information inför vårdplaneringar är om 

patienterna var för trötta, fortfarande för nedsatta i allmäntillståndet så att de inte orkade ta till 

sig informationen när den gavs? Om informationen gavs vid fel tillfälle, eller att mängden 

information var för stort eller för litet? Gavs information med ett ”fackspråk” så att 

patienterna hade svårigheter att förstå när inte ”vardagsspråk” användes? Det framkom i 

tidigare studie att personal i vårdplaneringsteam hade en tydlig maktposition genom sitt 

språkbruk gentemot patienterna i vårdplaneringssamtal (52). Det framkom även på 

vårdplaneringar i föreliggande studie att patienter upplevde att biståndsbedömaren försökte 

övertyga dem till att acceptera åtgärder som diskuterats innan mötet mellan olika professioner, 

vilket även framkommit i tidigare studier hos patienter och anhöriga och deras upplevelser av 

maktlöshet då patienterna inte kände att deras röster blev hörda (1,7,14).  
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Oftast är det sjuksköterskan på SÄBO som informerar patienterna inför en SVP. Behöver 

sjuksköterskor och distriktssköterskor bättre kunskap i vilka rättigheter patienterna har vid en 

SVP? Samt kunskaper om på vilket sätt de kan stödja patienten till att få rätt information 

innan dessa möten. Skulle det förbättra patientens möjlighet till delaktighet om det fanns en 

framtagen informationsfolder om vad en SVP innebär och vilka rättigheter de har i samband 

med en SVP? Som sjuksköterska, distriktssköterska och övriga professioner är det viktigt att 

bära med sig centrala frågor som: förstod patienten den information som gavs, fick patienten 

möjlighet till att delta i samtalet, möjlighet att ställa frågor och få svar på funderingar och få 

vara med att ta egna beslut i alla möten som gäller honom/henne (53).   

Omvårdnadsteoretikern Henderson framhåller att patienten själv känner sina egna behov bäst 

och har egna önskemålen om hur åtgärder ska utföras. Rimligt är då att beskriva patienten 

som en aktiv och ansvarsfull person i den egna omvårdnaden (54). 

Andra funderingar och reflektioner kan vara om könet har en betydelse i förmågan eller viljan 

att ta större del i vårdplaneringen. I föreliggande studien observerades det att en del av 

männen hade mindre förmåga/vilja att vara delaktig i besluten rörande deras vård, anhöriga 

som maka eller döttrar tog större ansvar för frågorna i vårdplaneringarna, är det en 

generationsfråga? Kommer det i framtiden vara mera lika mellan könen? 

I föreliggande studie observerades vilka professioner som deltog på vårdplaneringen och det 

framkom att inte på någon av dessa SVP deltog det någon distriktssköterska från 

primärvården, trots att de varit kallade till tre av dessa möten. Distriktssköterskorna angav 

tidsbrist som ett skäl till att inte delta på SVP. I en brittisk studie (51) beskrevs att tidsfaktorn 

är betydelsefull för kvaliteten av vårdplaneringar och att tidsbrist ofta var en stor faktor till att 

det tvärdisciplinära samarbetet försvårades (51). Enligt en annan studie där de undersökte 

distriktssköterskors arbetssituation framgick det att de ofta upplevde sin professionella 

position som svag och med mindre makt och inflytande. De upplevde att kommunens 

biståndsbedömare tagit över mer kvalificerade arbetsuppgifter som vårdbedömningar och 

beslut i hemsjukvårdsärenden, trots att hemsjukvård ses som distriktssköterskans 

huvuduppgift och där de har övergripande omvårdnadsansvar (31). 

Framtida studier av intresse skulle vara att undersöka patienters upplevelse av informationen 

om sina rättigheter inför en SVP och om patienter upplever någon skillnad i den samordnade 

vårdprocessen i och med att fler kommuner tar över ansvaret för hemsjukvården. 
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Slutsats 

Deltagarna i studien saknade information om vilka rättigheter de hade inför en SVP.  Det 

innebar att deras möjligheter till att vara förberedd och att vara delaktiga i en vårdplanering 

begränsades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

Referenser 

1. Ring R-M . Vårdplanering - det goda mötet? En rapport om ett utvecklingsprojekt i 

Dalarna. Dalarnas Forskningsråd. 

http://www.dfr.se/pdf/publikationer/V%C3%A5rdplanering.pdf  tillgängligt datum 

101211 

2. Sveriges riksdag. Socialutskottets betänkande 2005/06:SoU9 Vårdplanering. 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&rm=2005/06&bet=SoU9 tillgängligt 

datum 101211 

3. Socialstyrelsen. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 

sjukvården. SOSFS 2005:12. http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-12     

tillgängligt datum 101211 

4. Socialstyrelsen. Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av 

patienter i sluten vård. SOSFS 2005:27. http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-27 

tillgängligt datum 101211 

5. Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdslagen.  

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:763 tillgängligt 

datum 101211 

6. Socialstyrelsen. Socialtjänstlagen. 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2001:453 tillgängligt 

datum 101211 

7. Kiessling T, Kjellgren KI. Patienters upplevelse av delaktighet i vården.Vard Nord 

Utveckl Forsk 2004;24:31-35. 

8. Efraimsson E, Sandman PO, Hydén LC, Holritz Rasmussen B. How to get one`s voice 

heard: the problems of the discharge planning conference. J Adv Nurs 2006;53:646-

655. 

9. Socialstyrelsen. Tillsynsrapport 2011. Hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18321/2011-5-4.pdf 

tillgängligt datum 110601  

10. Ernsth M, Malmberg B. Färdigbehandlad – och sedan? Vårdplanering i Jönköpings 

län. Rapport nr 82. Institutet för gerontologi. Jönköping; 1999. 

11. Efraimsson E. Vårdplaneringsmötet. En studie av det institutionella samtalet mellan 

äldre kvinnor, närstående och vårdare. Avhandling. Umeå University, Umeå; 2005.  

http://www.dfr.se/pdf/publikationer/V%C3%A5rdplanering.pdf
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&rm=2005/06&bet=SoU9
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-12
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-27
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:763
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2001:453
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18321/2011-5-4.pdf


 
 

30 
 

12. Sandman L. On the autonomy turf. Assessing the value of autonomy to patients. Med 

Helath Care Philos 2004;7:261-268.  

13. Eide. H, Eide. T. Omvårdnadsorienterad kommunikation – relationsetik, samarbete 

och konfliktlösning. Lund: Studentlitteratur; 2009. 

14. Rydeman I, Törnkvist L. Getting prepared for life at home in the discharge process - 

from the perspective of the older persons and their relatives. Int J Older People Nurs 

2010;5:254-264. 

15. Franklin L. Samtal om värdighet. In Silfverberg G. Hemmets våretik – om vård av 

äldre i livets slutskede. Lund: Studentlitteratur; 2007. 

16. Widäng I, Fridlund B, Mårtensson J. Woman patients`conceptions of integrity within 

health care: a phenomenographic study. J Adv Nursing 2008;61:540-548. 

17. Socialstyrelsen. Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – 

kortversion. www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10547/2003-4-2.pdf 

tillgängligt 110602 

18. Statens folkhälsoinstitut. Delaktighet och inflytande i samhället. www.fhi.se/Om-

oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/1-Delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/ 

tillgängligt 110602. 

19. Florin J, Ehrenberg A, Ehnfors M. Patient participation in clinical decision-making in 

nursing: a comprative study of nurses´and patients´perceptions. J Clin Nurs 2006; 

10:1-11.  

20. Heinrich C, Karner K. Ways to optimize health related information: the patints` 

perspective. Geriatr Nurs 2011;32:29-38. 

21. Lyttle D.J. Ryan A. Factors influencing older patients` participation in care: a review 

of the literature. Int J Older People Nurs 2010;5:274-282. 

22. Nordgren S, Fridlund B. Patints`perceptions of self-determination as expressed in the 

context of care. J Adv Nursing 2001;35:117-125. 

23. Statens folkhälsoinstitut. Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande – en 

förutsättning för hälsosamt åldrande. 

www.fhi.se/PageFiles/3398/R200811_Aldres_delaktig_0805(1).pdf. Tillgängligt 

datum 110602 

24. Eldh AC, Ekman I, Ehnfors M. A comparison of the concept of patient parcipation and 

patints` descriptions as reated to healthcare definitions. Int J Nurs Terminol Classif 

2010;21:21-32. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10547/2003-4-2.pdf
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/1-Delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/1-Delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/
http://www.fhi.se/PageFiles/3398/R200811_Aldres_delaktig_0805(1).pdf


 
 

31 
 

25. Pagels A. Egenvård – kapacitet i vardagen vid kronisk sjukdom. Vard Nord Utveckl 

Forsk 2004;24:10-14. 

26. Antonowsky A. Hälsans mysterium. Köping: Bokförlaget Natur och Kultur; 1991. 

27. Eide T, Eide H. Kommunikation i praktiken - relationer, samspel och etik inom socialt 

arbete, vård och omsorg. Malmö: Liber AB; 2006. 

28. Webster C, Bryan K. Older people´s views of dignity and how it can be promoted in a 

hospital environment. J Clin Nurs 2009;18:1784-1792. 

29. Kvale S, Brinkmann S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

AB; 2009. 

30. Distriktssköterskeföreningen i Sverige. Distriktssköterskans uppdrag. 

www.distriktsskoterska.se Tillgängligt 110609. 

31. Karlsson B, Morgerg S, Lagerströn M. Stark som individer men svaga som grupp. En 

kvalitativ studie om hur distriktssköterskor upplever sin arbetssituation och hur de ser 

på sitt yrke. Vard Nord Utveckl Forsk 2006;26:36-41. 

32. Distriktssköterskeföreningen i Sverige. Kompetensbeskrivning – legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. 

www.distriktsskoterska.se  Tillgängligt datum 110609. 

33. Ellefsen B. Dependency as disadvantage – patients’ experiences. Scand J Caring Sci 

2002;16:157-164. 

34. Efraimsson E, Sandman PO, Holritz Rasmussen B. “They were talking about me” – 

elderly women`s experiences of talking part in a discharge planning conference. Scand 

J Caring Sci 2006;20:68-78. 

35. Asplund K, Alton V, Norberg A, Willman A. Individuell vårdplanering – Hur ser det 

vetenskapliga underlaget ut? Vard Nord Utveckl Forsk 2000;20:46-49. 

36. Polit D F, Beck C T. Nursing research. Generating and assessing evidence for nursing 

practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. 

37. Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvård vid korttidsboende för äldre. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8987/2007-109-

10_200710910.pdf tillgängligt datum 110602. 

38. Pilhammar Andersson E. Etnografi. In Granskär M, Höglund-Nilsen B. Tillämpad 

kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur AB; 2008. 

39. Lundman B, Graneheim U. Kvalitativ innehållsanalys. 2004. In Granskär M, Höglund-

Nilsen B. Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: 

Studentlitteratur AB; 2008. 

http://www.distriktsskoterska.se/
http://www.distriktsskoterska.se/
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8987/2007-109-10_200710910.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8987/2007-109-10_200710910.pdf


 
 

32 
 

40. Fonad E. Older people`s safety and security in community care for the elderly: 

Focusing on fall risk and fall. Avhandling. Karolinska Institutet, Stockholm; 2008.  

41. Carlsson L, Dahlberg K. Ha en bra dag! Att vara boende på servicehus. Vard Nord 

Utveckl Forsk 2002;22:20-24. 

42. Sainio J, Hansebo G. Att flytta till sjukhem – en ny fas i livet. Vard Nord Utveckl 

Forsk 2008; 28;27-31. 

43. Efraimsson E, Höglund I, Sandman PO. The everlasting trial of strength and patience: 

transitions in home care nursing as narrated by patients and family members. J Clin 

Nurs 2001:6:813-819. 

44. Larsson K, Thorslund M, Kåreholt I. Are public care and services for older people 

targeted according to need? Applying the Behavioral Model on longitudinal data of a 

Swedish urban older population. Eur J Ageing 2006;3: 22-33. 

45. Eldh A-C, Ekman I, Ehnfors M. Conditions for patient participation and non-

participation in health care. Nurs Ethics 2006;13:503-514. 

46. Socialstyrelsen. Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig - Handbok 

för vårdgivare, verksamhetschefer och personal, 2011. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18239/2011-2-7.pdf  

tillgängligt datum 110808. 

47. Eldh A-C, Ehnfors M, Ekman I. The phenomena of participation and non-participation 

in health care: experiences of patients attending a nurse-led clinic for chronic heart. 

Eur J Cardiovasc Nurs 2004;3:239-246. 

48. Sönnerberg E, Welin L. Patientrollen i en värld i förändring - resultat av en 

studiecirkel för diabetespatienter. Vard Nord Utveckl Forsk 2001;21:38-41. 

49. Ellis-Hill C, Robinson J, Wiles R, McPherson K, Hyndman D, Ashburn A. Going 

home to get on with life: Patients and carers experiences of being discharge from 

hospital following a stroke. Disabil Rehabil 2009;31:61-72. 

50. Tierny A, Worth A, Closs SJ, King C, Macmillan M. Older patients` experiences of 

discharge from hospital. Nurs Times 1994;90:36-39. 

51. Atwal A. Nurses` perceptions of discharge planning in acute helth care: a case study in 

one British teaching hospital. J Adv Nursing. 2002;39(5):450-58. 

52. Opie A. Nobody´s asked for my view: Users` empowerment by multidisciplinary 

health teams. Qual Health Res 1998;8:188-206. 

53. Inde M. Ännu närmre - För en god och säker patientnärmre vård. Landstinget i 

Värmland; 2011. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18239/2011-2-7.pdf


 
 

33 
 

54. Kristoffersen N. Allmän omvårdnad 1. Profession och ämnesområde – utveckling, 

värdegrund och kunskap. Stockholm: Liber AB; 1998.  

 


