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Abstrakt 
Studien behandlar bemötandet under det samordnade vårdplaneringsmötet, en vårdsituation 
där brukaren ofta har en utsatt position. Under dessa möten ska deltagarna gemensamt komma 
fram till lösningar för brukarens eftervård och situation efter utskrivning från psykiatrisk 
avdelning. Syftet med min studie är att beskriva och bidra med kunskap och förståelse om hur 
brukare med psykiska funktionshinder blir bemötta utav personal under samordnade vård-
planeringsmöten. Studien belyser frågan utifrån personalens synvinkel. Studiens empiriska 
data har samlats in genom kvalitativa intervjuer som utgår från olika samtalsområden, där 
respondenterna relativt fritt får själva berätta om sina upplevelser om bemötandet av brukare. 
Empirin är hämtad från en medelstor kommun i Mellansverige. Empirin har analyserats med 
hjälp av Habermas teori om kommunikativt handlande och teorin om samtidsdiagnosen 
(livsvärld och system) för djupare förståelse för de mekanismer som kan påverka bemötandet 
under vårdplaneringsmötet. Teorin bidrar till att förstå deltagarna under vårdplaneringsmöten 
har sina egna normer, värderingar och kulturer som formar och påverkar deras handlingar och 
bemötande, men även de lagar, regler och strategier som präglar kommun och landsting. 
Tidigare forskning om vårdplaneringsmöten inom en annan sektor visar att de föreskrifter i 
hälso- och sjukvårdslagar som tar upp vikten av delaktighet och inflytande inte efterföljs 
under vårdplaneringar. Resultatet visar att variationen av vårdplaneringsmötena och 
bemötandet beror på uppsättningen av människor som ska delta under mötena. Det finns vissa 
riktlinjer för vårdplaneringsmötets genomförande, men få känner till dessa, vilket gör att 
vårdplaneringsmötets genomförande hänger på deltagarna och personen som leder mötet. Ifall 
personen ifråga har en bra mötesteknik kommer brukaren till tals och blir delaktig i mötet. 

 

Nyckelord: Vårdplaneringsmöte, bemötande, psykiska funktionshinder, kommunikativt 

handlande, kvalitativ metod. 
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1. Inledning 

När en patient ska skrivas ut från landstingets slutenvård ska en vårdplanering upprättas och 
ett särskilt möte för detta äger rum, där man kan planera vård och stöd efter utskrivning för att 
patienten får den hjälp som behövs. Hur vårdplaneringen ser ut i praktiken i olika kommuner 
varierar stort, då modellerna för vårdplaneringsmötet bestäms lokalt i varje kommun och 
landsting. Det är oftast patientansvarig sjuksköterska som informerar patienten om möjlig-
heter till eftervård, och tar därefter kontakt med handläggare och representanter från de 
myndigheter som är aktuella för ärendet och bestämmer en tid för en vårdplanering. De som 
närvarar under vårdplaneringsmötet är (oftast) patienten själv och vårdgivare från avdelningen 
och landstinget, så som ansvarig läkare, sjuksköterskor, vårdare, kurator, arbetsterapeut, 
psykolog m fl. Från kommunen kommer biståndshandläggare och eventuellt personal och 
enhetschef, beroende på om det är aktuellt för fallet. Om patienten önskar kontaktar sjuk-
sköterskan även anhöriga eller förvaltare som kan närvara i ett sådant möte. (Socialstyrelsen, 
1995) 

Under vårdplaneringsmötet tas beslut om patienten är i behov av fortsatt medicinsk eftervård, 
rehabilitering, boende och/eller stöd i hemmet. Sedan fördelas ansvaret till de olika enheter 
som ska ansvara över eventuella insatser, om ansvaret ska lämnas över från landstinget till 
kommunen, eller om båda huvudmännen ska vara delaktiga i patientens eftervård och omsorg. 
Insatserna skall utformas enligt med vårdtagarens individuella behov, vilket både gäller 
omvårdnad och socialt stöd. Alla beslut ska tas med patientens samtycke och ska resultera i en 
skriftlig vårdplan. (Socialstyrelsen, 1995) 

Under min praktiktid med biståndshandläggare inom området social psykiatri fick jag delta på 
många samordnade vårdplaneringsmöten. Det jag har observerat och reagerat på, är att beslut 
flera gånger tas över huvudet på patienten och att denne sällan kommer till tals. Vid ett fall 
ställde handläggaren en fråga till patienten, men svaren kom från övrig personal. Brukaren 
blev överröstad och kunde inte uttrycka sin vilja. Ett vårdplaneringsmöte handlar om att 
brukaren ska få den eftervård han/hon behöver efter utskrivning och personalen borde därför 
fokusera på brukarens självbestämmande istället för att själva dra slutsatser utifrån eget tycke. 
Detta får mig att undra hur vårdplaneringar ser ut över lag och hur personalen ser på 
brukarens självbestämmande och delaktighet. Mina erfarenheter av vårdplaneringsmöten har 
fått mig att tänka på ifall det jag har observerat upplevs även av andra deltagare av vård-
planeringen. 

Genom att studera situationen under vårdplaneringsmötet finns möjligheten att påverka 
kvaliteten och bemötandet för brukare inom socialpsykiatrin förbättras under vårdplanerings-
möten. Genom att lyfta situationen upp till ytan så ökar möjligheten att högre insatser får upp 
ögonen för situationen och gör situationen till det bättre och ger brukare de förutsättningar 
som de har rätt till. Uppsatsen kan även ligga till grund för vidareforskning kring resultatet av 
min undersökning, vad som ligger bakom deltagarnas beteenden och vad man kan göra åt 
saken för att förbättra situationen för brukare. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att beskriva och bidra med kunskap om och förståelse av hur brukare med psykiska 
funktionshinder blir bemötta av personal under samordnade vårdplaneringsmöten. Studien 
kommer att omfatta synen på bemötandet utifrån personalens perspektiv.  

2.1 Forskningsfrågor 

- Hur ser ett samordnat vårdplaneringsmöte ut för personer med psykiska 
funktionshinder? 
 

- Hur upplever personalen bemötandet gentemot brukaren under ett 
vårdplaneringsmöte? 

2.2 Begreppen brukare och patient 

Inom kommun och landsting använder man sig utav olika benämning på de personer som tar 
del av deras verksamheter. Inom landstinget säger man patient och inom kommunens 
verksamheter används begreppet brukare. Jag har mest erfarenhet av att använda mig av 
begreppet brukare, som används i den kommunala sfären. Men i uppsatsen kommer jag i vissa 
delar använda mig av begreppet patient, beroende på om texten riktar sig mot kommunal 
verksamhet eller landstinget. 

3. Bakgrund 

Jag inleder kapitlet med en kort historisk beskrivning som ger en bakgrund till hur de psykiskt 
funktionshindrades ställning i samhället har sett ut och varför samordnade vårdplaneringar har 
införts. Bakgrundsbeskrivningen ger en ingång i uppsatsen och underlättar förståelsen av 
fenomenet som studien fokuserar på. 

3.1 Psykiatrireformen och dess effekter 

I slutet på åttiotalet skedde stora förändringar inom den psykiatriska vården. Antalet 
vårdplatser på mentalsjukhus hade minskat nästan 40 % och man ville bygga ut öppna 
vårdformer. Denna utveckling var olika i olika delar av landet och Regeringen ville utreda 
anledningen till detta. Regeringen ville även att utredningen skulle undersöka samverkan 
mellan de olika huvudmännen och göra en tydlig ansvarsfördelning mellan dem. (Printz, 
2001) 

Utredningen visade bland annat att personer med psykiska funktionshinder hade betydligt 
sämre levnadsförhållanden än andra grupper i samhället. De psykiskt funktionshindrade hade 
sämre utbildning, lägst antal som hade arbete och många saknade ett eget hem. Det var färre 
bland de psykiskt funktionshindrade som kunde säga att de hade en nära vän eller varit på en 
semesterresa eller ägnat sig åt ett fritidsintresse jämfört med andra samhällsgrupper. Detta 
gällde även i jämförelse med grupper med andra funktionshinder. Utredningen visade även att 
de psykiskt funktionshindrades hade en svag juridisk ställning och de hade en liten möjlighet 
att styra och påverka sitt eget liv. (Printz, 2001) 

Utredningens resulterade i psykiatrireformen, som skulle förbättra situationen för personer 
med psykiska funktionshinder. Det innefattade bland annat lika rättigheter och skyldigheter, 
rätt still vård, stöd och service som anpassas särskilt efter individens behov. Psykiatrireformen 
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betonade även vikten av individens egna val och självbestämmande, integritet, oberoende och 
välfärd. Psykiatrireformen bidrog även med ett samlat helhetstänk som täcker både individen 
och hennes omgivning. Personer med psykiska funktionshinder bedömdes även vara i behov 
av tydliga gränser mellan de olika huvudmännen. Därför blev ansvaret över stöd till psykiskt 
funktionshindrade betonat och förtydligat i samband med reformen. Detta visade även att 
kommunen inte bara hade ansvar för personer med fysiska funktionshinder, utan även 
psykiska. För att få kommunerna att driva och utöka ett bra stöd för personer med 
funktionshinder infördes en lag, lagen om kommunalt betalningsansvar, som gav kommuner 
ansvar för patienter som ska tillbaka till sin hemkommun efter utskrivning. (Printz, 2001) 

Lagen om kommunalt betalningsansvar (SFS 1990:1404) har gett kommuner ansvaret över 
patienter med psykiskt funktionshinder som sammanhängande vårdats på sjukhus i tre 
månader och som är medicinskt färdigbehandlade samt i behov av fortsatt vård och omsorg 
efter utskrivningen från sjukhuset. Lagen syftar till att kommuner ska ta hem patienter som är 
färdigbehandlade och skapa förutsättningar i form av boende och sysselsättning. Ifall 
patienten inte kommer tillbaka till sin hemkommun efter avsatt tid efter utskrivningen så 
måste kommunen betala en avgift för de dagar brukaren är kvar på sjukhuset. Avgiftens 
storlek är bestämd till en summa som sätter press på kommunerna till att ta hem patienterna. 
Landstingets platser i specialsjukvården blir på så sätt inte upptagna för andra som är i behov 
av platserna. Lagen anger också att eftervården skall planeras gemensamt av kommun och 
landsting och resultera i en vårdplanering. Lagen anger dock inga riktlinjer för hur en 
vårdplanering ska se ut, vilket istället bestäms lokalt eller regionalt. (Westlund, 1995) 

Printz (2001) beskriver att problematiken kring samverkan oftast orsakas av kulturella 
skillnader mellan huvudmännen och deras oförståelse för varandras verksamheter och 
uppgifter. Det finns även brister i kommunikationen vilket gör att personalen i de olika 
sektorerna saknar en helhetsbild av individens vård och insatser. Printz (2001) förklarar 
vidare att samverkan mellan kommun och landsting har förbättrats på många platser i landet i 
samband med psykiatrireformen. Men på många håll i landet har de psykiskt funktions-
hindrade fortfarande i en utsatt position. Enligt Printz (2001) är helhetssynen viktig för den 
psykiskt funktionshindrade. Ett splittrat system med många handläggare och enheter kan för 
många psykiskt funktionshindrade vara ångestskapande och svårthanterligt. Såna situationer 
kan avskräcka dessa personer från att ta kontakt med exempelvis socialtjänster för att få hjälp 
och stöd. (Printz, 2001) 

3.2 Lagstiftningen 

För att kunna skilja på rättigheter, skyldigheter och vem det är som bär ansvaret över stöd för 
personer med psykiska funktionshinder är det bra att känna till vad lagen säger. Jag har redan 
beskrivit lagen om kommunalt betalningsansvar tidigare och jag kommer under denna rubrik 
att komplettera med andra lagar som gäller psykiskt funktionshindrade, som även är relevanta 
för detta arbete. Eftersom mitt arbete stäcker sig över både kommun och landsting tar jag med 
lagar som gäller båda områdena. 

Socialtjänstlagen tar upp rättigheter invånare har i kommunen, bland annat att personer med 
funktionshinder ska ha lika levnadsvillkor som andra i samhället. Det är utifrån 
socialtjänstlagen som biståndshandläggare ska bedöma insatser och därför ska de närvara 
under planeringen på vårdplaneringsmötet. Hälso- och sjukvårdslagen säger bland annat att 
landstinget ska erbjuda hälso- och sjukvård, rehabilitering och habilitering. Under vård-
planeringsmötet kan insatser från landstinget vara aktuella efter utskrivning, exempelvis hjälp 
av sjuksköterska eller stöd från psykiatrisk öppenvård, och därför är det bra att ta upp vad 
denna lag säger. Lagen tar även upp informationsplikt och, vilket är anledningen till varför jag 
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även tar upp Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Denna lag vänder 
sig till personal från landstinget som bland annat ska se till att patienten ska få den 
information den behöver och få välja mellan olika behandlingar som erbjuds. 

3.2.1 Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen är en ramlag som ger kommunerna mål och riktlinjer för vad de ska göra. 
Målet är bland annat att kommunen ska skapa förutsättningar för att personer med 
funktionshinder ska kunna leva som andra medborgare. Eftersom lagen är en ramlag säger 
den dock inte hur kommunerna ska gå tillväga för att uppnå målen, vilket varje kommun i hög 
grad kan avgöra själv. (Printz, 2001) 

Enligt socialtjänstlagen hör det yttersta ansvaret över att invånarna får den stöd och service de 
behöver till kommunen. Kommunen fungerar då som ett skyddsnät ifall invånarna inte får 
hjälp på annat håll. Ansvaret gäller även för uppsökande verksamhet och kartläggning av 
levnadsförhållanden för de psykiskt funktionshindrade. Kommunen har även ansvar över 
samordningen mellan insatser mellan kommun och landsting, samt övriga huvudmän. 
(Notisum, 1998; Printz, 2001) 

Socialtjänstlagens (SoL) har vissa principer och mål för att ge människor så goda levnads-
förhållanden det går. Socialtjänstlagen handlar om att främja trygghet och jämlikhet samt att 
utveckla individens och gruppers resurser. Stödet individen får genom SoL handlar om att 
individen ska vara så aktiv som möjligt och inte enbart omhändertas. Insatserna ska utformas 
genom en helhetssyn på människan och hennes omgivning och sociala situation. 
Socialtjänstlagen bygger även på att man ska respektera alla människors självbestämmande 
och integritet. Eftersom alla insatser enligt SoL är frivilliga kan man inte ge en person insatser 
utan hans/hennes medgivande. (Printz, 2001) 

3.2.2 Hälso- och sjukvårdslagen 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) vänder sig mot landstinget, vilka enligt lagen ska erbjuda 
hälso- och sjukvård av god kvalitet samt rehabilitering och habilitering åt de människor som 
bor i landstinget. Även HSL betonar vikten av trygghet samt respekt för människors integritet 
och självbestämmande.  Vården som ges måste formas i samråd med patienten, denne måste 
även ge sitt medgivande för att behandlingen ska kunna påbörjas. Detta gäller även patienter 
som vårdas i psykiatrin om de är där för frivillig vård. (Notisum, 1992; Printz, 2001) 

Det råder en informationsplikt inom vården där patienterna ska få information om bland annat 
sitt tillstånd och vilken vård och behandling som kan erbjudas. Informationen ska anpassas 
efter varje patient och det ska finnas utrymme för patienten att ställa frågor. Printz (2001) 
förklarar att ”läkaren måste också ta sig tid att svara på patientens frågor och förklara hur han 
kommit fram till sina slutsatser om hur patienten mår” (Printz, 2001, s 62). 

3.2.3 Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 

Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område talar om de skyldigheter som 
personalen inom hälso- och sjukvård har för att upprätthålla en god vård. Personalen har 
ansvar bland annat över att patienten får den information han/hon behöver. Personalen 
ansvarar även för att patienten får möjlighet att själv välja ifall olika behandlingar kan 
erbjudas. (Notisum, 2001) 
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3.3 Samverkan mellan landsting och kommun 

Psykiatrin har länge haft svårigheter att samverka med sina vårdgrannar. Svårigheterna ligger 
ofta i de olika förhållningssätten, kulturerna, behandlingstraditionerna, ekonomin och 
beslutsordningen som präglar de olika huvudmännen. Det har under åren lagts ner mycket 
resurser för att förbättra samverkan och det finns en god samarbetsvilja, men det finns 
fortfarandet tveksamheter när det gäller de olika vårdgivarnas ansvarsområden. 
(Socialstyrelsen, 1997) 

Förutsättningarna för samverkan är ömsesidig respekt för olika vårdformernas villkor, trots att 
de kan skiljas med kulturen på den egna arbetsplatsen. Förutsättningarna måste även innehålla 
en ömsesidig kunskapsutveckling där förmedlingen av kunskap sker mellan de olika 
vårdgivarna. Psykiatrin kan exempelvis förmedla kunskap till socialtjänsten om sitt område 
och det som är karaktäristiskt för det, och socialtjänsten kan i sin tur informera psykiatrin om 
vad som är speciellt för deras verksamhet och deras ansvarsområden. För att stärka kvaliteten 
på vården behövs kunskap om de olika arbetsuppgifternas likheter och skillnader. Personal 
inom alla områden behöver stärka sin kunskap om varandras arbetsuppgifter. Sjukvårds-
personalen behöver få insikter om det sociala området och socialtjänstens personal behöver få 
handledning av psykiatrins personals kunskap och tankesätt. (Socialstyrelsen, 1997) 

3.4 Sammanfattning av bakgrund 

Det här avsnittet vill jag avsluta med att lyfta fram det viktigaste för att förstå sammanhanget 
mellan de olika delarna. Enligt lagen är trygghet och respekt för individens integritet och 
självbestämmande viktiga principer för både kommun och landsting. Både vården och 
omsorgen ska utformas i samråd med patienten, och insatser eller behandlingar kan inte ges 
utan patientens eller brukarens medgivande vid frivillig vård.  

Socialtjänstlagen vänder sig till kommunen och säger att alla medborgare ska ha samma 
levnadsvillkor. Kommunen har det yttersta ansvaret över invånarna och ska få den stöd och 
service de behöver. Personer med psykiska funktionshinder har rätt till de insatser som behövs 
för att kunna leva under samma villkor som andra medborgare. Detta ska ske genom insatser 
som främjar och utvecklas individens resurser, vilket utgår från en biståndshandläggares 
bedömning utifrån individens funktionsnedsättningar. Eftersom insatserna är frivilliga måste 
individen ifråga ge samtycke till dessa. Hälso- och sjukvårdslagen vänder sig till landstinget 
som ska ge hälso- och sjukvård, rehabilitering och habilitering av god kvalitet. Det råder en 
informationsskyldighet hos vård och omsorgsgivare där information ska ges till individen om 
möjligheter som finns, om hans eller hennes tillstånd, etc.  

Patientens övergång från landstinget till kommunen regleras med hjälp av lagen om 
kommunalt betalningsansvar. Denna lag avser patienter som är medicinskt färdigbehandlade 
på kliniken och ska komma tillbaka till sin hemkommun. Lagen sätter press på kommunen för 
att snabbt ta hem patienter för att inte betala avgifter för de dagar som patienten är kvar efter 
utskrivning. Enligt lagen ska eftervården planeras gemensamt av de båda huvudmännen och 
en individuell vårdplan ska upprättas. Vårdplaneringen är alltså ett resultat av samverkan 
mellan kommun och landsting, vilket tyvärr kan vara problematisk ibland. Problematiken 
består i de olika förhållningssätten, kulturerna och traditionerna som präglar de olika 
huvudmännen.  

 



 
 

 6

4. Teoretisk referensram 

Under denna rubrik tar jag upp avsnitten begreppsdefinitioner, tidigare forskning och teoretisk 
ansats för min studie. Dessa avsnitt utgör grunden för min studie och tolkningen av den 
empiri jag får fram. 

4.1 Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt kommer jag att ta upp begreppen eller uttrycken psykiskt funktionshinder, 
samordnat vårdplaneringsmöte, delaktighet och bemötande. Dessa begrepp är centrala för min 
studie och är därför relevanta att definiera. Genom att definiera vad jag menar med de olika 
begreppen så underlättar det för läsaren att förstå innebörden i studien. 

4.1.1 Psykiskt funktionshinder 

Det är viktigt att förstå för vad psykiska funktionshinder innebär för att ha en förståelse för 
målgruppen och dess problematik. Jag väljer därför att använda mig av nationella psykiatri-
samordningens förklaring till begreppet. Enligt nationell psykiatrisamordning (2006) innebär 
psykiska funktionshinder att man har väsentliga svårigheter med utförandet av aktiviteter 
under viktiga livsområden och kan vara till följd av psykisk störning. Nationell 
psykiatrisamordning fastställer begreppet psykiskt funktionshinder genom denna definition: 

En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga 

svårigheter med att utföra aktiviteter påviktiga livsområden och dessa 

begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. 

Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning. (SOU, Nationell 

psykiatrisamordning, 2006, s 6) 

Psykiska störningar innebär enligt nationell psykiatrisamordning att individen uppfyller 
särskilda diagnostiska kriterier. Målgruppen domineras av personer som har psykossjukdom, 
personlighetsstörning eller en allvarlig form av affektivt syndrom. Högfungerande personer 
med neuropsykiatriska tillstånd som inte har någon utvecklingsstörning innefattas i 
målgruppen. (SOU, Nationell psykiatrisamordning, 2006) 

4.1.2 Samordnat vårdplaneringsmöte 

En patient som är utskrivningsklar skrivas ut från avdelningen. Ifall patienten är i behov av 
eftervård efter utskrivning så ska ett vårdplaneringsmöte äga rum där en vårdplanering 
upprättas, med syftet att patienten får den vård och stöd som behövs efter utskrivningen. 
Under vårdplaneringen ska man fastställa vad patienten behöver stöd i genom insatser och 
vad personen själv klarar av att utföra. Alla beslut ska tas med patientens deltagande 
samtycke. Det är många som ska närvara under vårdplaneringsmötet och besluta vad som ska 
hända med brukaren efter utskrivning. (Socialstyrelsen, 1995) 

4.1.3 Patientens delaktighet 

Delaktighet handlar om upplevt engagemang och involvering som baseras på individens egen 
upplevelse och samspel (Gustavsson, 2004). Man bedömer främst om individen själv anser 
sig vara delaktig eller om han eller hon upplever hinder för delaktighet, inte förmågan att 
utföra en specifik handling. Enligt Gustavsson baseras delaktighet på två begrepp; kapacitet 
och genomförande. Kapacitet står för förmågan att kunna genomföra olika uppgifter och 
handlingar och genomförandet vad en person gör i ett givet sammanhang och i en aktuell 
omgivning. (Gustavsson, 2004) 
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Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) bygger på respekten för 
människors självbestämmanderätt och integritet. Lagarna utgår även från att patienter är 
aktiva i beslutsfattandet kring deras vård och omsorg. (Notisum, 2001; Westlund, 2005) 

4.1.4 Bemötande 

Enligt Hydén (2001) innebär bemötande en aktiv handling. Det kan vara inom professionella 
relationer där den professionella parten inte bara möter en patient/brukare, utan även bemöter 
den andra parten. Hydén drar en skillnad mellan att möta och bemöta en annan person, där 
bemötande är ett komplex begrepp som inte bara bygger på formella regler, utan främst på 
vardagliga normer och uppträdanden. Bemötande innebär att man använder sig själv som 
verktyg och att man ser till personen bakom titeln ”brukare/patient”. (Hydén, 2001) 

Hydéns definition är relevant för min studie då författaren preciserar bemötande i samband 
med professionellt arbete, vilket även är vad min studie kommer att fokusera på. 

4.2 Tidigare forskning 

I den tidigare forskningen väljer jag att beskriva situationer under vårdplaneringsmöten. 
Anledningen till varför jag har valt just dessa är att de behandlar samma problemområde som 
jag fokuserar min studie på. Eftersom det har varit svårt att hitta forskning kring 
vårdplaneringsmötet för personer med psykiska funktionshinder väljer jag forskning om 
samma fenomen men för målgruppen äldre. Forskningen som jag tar upp i detta avsnitt ger en 
bra bild av hur vårdplaneringsmöten kan se ut i praktiken och hur brukarens eller patientens 
situation ser ut samt vilka åsikter olika deltagare kan ha om vårdplaneringsmöten. Flera 
studier handlar om mer övergripande område än enbart vårdplaneringsmötet, och i dessa fall 
har jag plockat ut det jag tycker är väsentligt för mitt syfte. Av denna anledning anser jag att 
den tidigare forskningen är relevant för min studie. Jag kommer att presentera 
forskningsresultaten under två huvudrubriker, det vill säga vårdplaneringens förutsättningar 
och brukarens situation. Jag har sammanlagt använt mig av fem källor, vilka är en avhandling, 
en forskningsrapport och tre vetenskapliga artiklar. En mer utförlig presentation av studierna 
presenterar jag i bilaga 4. 

4.2.1 Studier om vårdplaneringens förutsättningar 

Vårdplaneringar beskrivs i The ethics of discharge planning for older adults: an ethnographic 

analysis av Dill (1995) som en blandning av det vårdgivare har att erbjuda för patientens 
bästa, vad patienterna önskar och vad familj, samhälle och andra aktörer tillåter. Studien visar 
att patienternas beslutfattande under vårdplaneringsmöten är ett socialt konstruerat fenomen 
och beror mycket på den sociala kontexten under vårdplaneringsmötet. Enligt Dill (1995) är 
det dynamiken under dessa möten som formar tolkningen av patientens de behov och 
företräden som patienten har, familjens delaktighet och hur möjliga eftervårdens val-
möjligheter är. Nyckelaspekten i dynamiken under vårdplaneringar är enligt Dill (1995) 
föränderlighet, vilket gäller för allt från patientens status, om vad man vet om patienten och 
hans förhållanden, till möjligheter som finns för eftervård. Utöver själva vårdplaneringsmötet, 
så formades vårdplaner genom informella diskussioner mellan personalen, samt med 
patienterna och deras familjemedlemmar. 

Antalet personer som deltar under vårdplaneringsmöten varierade från möte till möte. Studier 
visar att det oftast rör sig mellan fem och elva deltagare. I några enskilda fall var det färre än 
fem (Efraimsson, 2005; Ring, 2005). Under själva mötet kunde antalet deltagare minska 
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eftersom vissa kunde avvika efter en stund. Exempelvis kunde sjuksköterskan eller läkaren 
från avdelningen lämna mötet efter en stund på grund av tidsbrist (Ring, 2005). 

Studier visar att vårdplaneringsmötena oftast är ostrukturerade och oförberedda och kan hållas 
i allt från korridorer till personalrum. Det fanns inga tydliga strukturer under mötena och 
mötestekniken upplevdes som dålig. Det var ofta oklart om vem som skulle leda och ansvara 
för mötet, vilket ofta bestämdes spontant; den som tog till ordet först fick leda mötet, även 
anhöriga kunde ta på sig den rollen. Vårdpersonalen använde sig även av ett fackspråk som 
brukaren hade svårt att förstå och brukaren relaterades ofta till som tredje person. Även 
brukarens inställning under vårdplaneringsmötet beskrevs som undergiven – brukaren såg sig 
själv som beroende av vårdpersonal och kände att hon inte hade rätt att ställa några krav på de 
beslut som togs kring hennes eftervård (Efraimsson, 2005). En avslutande summering av 
vårdplanen och av det man har bestämt uteblev under nästan alla möten. Studien visar också 
att besluten om insatserna kunde upplevas som förutbestämda och att vårdplaneringen syftade 
till att övertyga brukaren att det var det rätta. (Efraimsson, 2005; Ring, 2005) 

Forskningsresultat visar också att föreskrifter i hälso- och sjukvårdslagar som tar upp vikten 
av delaktighet och inflytande inte efterföljs under vårdplaneringar; brukarna har lite utrymme 
för deltagande och möjligheten att påverka vården var begränsad. Studien visade också att det 
saknades alternativ för eftervården eller så beskrevs alternativen vagt. Det förekom även 
exempel på att vårdpersonalen kom med påtryckningar för att brukaren skulle acceptera 
upplägget som bestämdes för eftervården eller att insatser redan hade bestämts innan 
vårdplaneringsmötet ägde rum. Personal och närstående sökte i vissa fall efter brukarens 
bekräftelse och tecken på att besluten togs i samförstånd med brukaren. Personalen 
legitimerade sitt stöd eller förbiseende kring brukarens delaktighet med krav och rutiner som 
gällde inom institutionen eller genom att lyfta fram betydelsen av de samordnade resurserna 
och omsorgen för brukaren. (Efraimsson, 2005) 

Efraimsson (2005) relaterade sitt resultat till de normer som präglar de institutionella ramarna, 
där vårdpersonalen fokuserar på att bota och inte vårda patienterna. Sjukhusmiljön präglas 
även av en hierarki som påverkar personalen i det dagliga arbetet, vilket kan sätta spår i 
beslutsfattandet under vårdplaneringar. Personal från den sociala omsorgen fick ha 
sparsamma resurser i åtanke och kraven som finns för att snabbt tillhandahålla stöd efter 
brukarens utskrivning. De krav och ramar som finns utgör ett hinder för brukarens deltagande 
och möjlighet att påverka den egna vården och omsorgen, vilket även var hinder för de ideal 
som finns inom vårdvärlden – att möta brukare som individer och skapa en vårdande relation 
(Efraimsson, 2005). Författarna till studien Hospitalitation process seen by patients and 

health care professionals (Allaz, Luthy, Perneger & Rentsch, 2003) skildrar att auktoritet i 
samband med medicinsk kunskap och administativ- och akademisk restriktion kan leda till en 
relation mellan patient och vårdgivare av förmyndaraktig karaktär.  

4.2.2 Studier om brukarens situation 

Forskningsresultat visar att trots goda förutsättningarna i form av personliga resurser och 
familjestöd kan brukaren vara maktlös under vårdplaneringsmötet. Även om brukaren 
exempelvis är målinriktad och har en stark vilja att rehabilitera sig och har stöd från anhöriga 
under vårdplaneringsmötet kas dessa resurser inte tas tillvara på. Det händer främst när 
samtalstiden under mötet går till samtal mellan vårdpersonalen och kring ämnen de själva 
tycker är viktiga (Efraimsson, 2005). Studier visar att samtal under vårdplaneringsmöten ofta 
förs över huvudet på brukaren och det blir svårt för brukaren att göra sin röst hörd. Trots att 
samtalen rör sig kring patienten och hans/hennes situation, bakgrund, bostads- och 
familjeförhållanden, etc. kommer inte brukaren till tals. Ifall anhöriga deltar under 
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planeringen så riktar personalen sig till denne istället för till brukaren. Personalen tar inte på 
sig ansvaret att brukaren förstår och hänger med i dessa samtal. (Efraimsson, 2005; Ring, 
2005) 

Dill (1995) skildrar även andra faktorer som hindrar patientens möjlighet att fatta beslut; 
tidspress, konflikter mellan deltagare, osäkerhet och otillräcklig information eller bristen på 
möjligheter och alternativ som upplevs bra för patienten. Patientens beslutsförmåga under 
vårdplaneringsmötet påverkas inte enbart av dessa villkor, utan även av vårdplaneringens 
särdrag och dess process. Dill (1995) tittade närmare på hur de professionella förhåller sig till 
patienternas beslutsförmåga, och förklarar i sin studie att de professionella använder sig ofta 
av olika modeller för att bedöma beslutsförmågan hos brukaren, för att kunna utföra sitt jobb 
och för att förstå patienten. Bedömningen av patientens beslutförmåga beror i praktiken 
mycket på om patienten nekar en behandlingsplan eller inte, vilket kan upplevas kränka de 
professionellas bedömning. Dill (1995) presenterar ett fall i sin studie där personalen 
ifrågasatte patientens beslutsförmåga eftersom hans beslut motsatte sig vad de professionella 
ansåg vara rätt och riktigt. (Dill, 1995) 

4.2.3 Studier om brukarens perspektiv 

Studien Hospitalitation process seen by patients and health care professionals (Allaz, et.al., 
2003) visar att patienter och professionella ofta har olika uppfattning när det gäller tjänster 
som ges i vården, bland annat gällande vårdplaneringar vid utskrivning. Studien visar att vid 
tillfällen då de professionella anser att beslut har tagits gemensamt, beskriver många patienter 
att inte har upplevt att de har fått vara delaktiga. Denna studie visade att många fler patienter 
än professionella rapporterar att det inte hade beslutats om någon vårdplanering vid 
utskrivning. (Allez et al., 2003) 

Studien The role of relatives in discharge planning from psychiatric hospitals: The 

perspective of patients and their relatives (Desmarais et al., 2005) har fokuserat på anhörigas 
deltagande under vårdplaneringsmöten. De resultat som kommit fram är att alla respondenter i 
studien, 85-90 % av patienter och 88-97 % av de anhöriga, anser att det är positivt när 
anhöriga kan engageras i frågor kring patientens hälsa, tecken på återfall och tillvägagångssätt 
för att undvika att återigen läggas in på sjukhus. Det som patienter inte ville diskutera med 
sina anhöriga var frågor kring ekonomi, bostad, medicinering och aktiviteter. Studien visar 
även att det är en låg grad av anhörigas närvaro, trots att det är viktigt och föredras av både 
patienter och anhöriga. Författarna uppmärksammade också att kommunikationsgraden 
mellan anhöriga och vårdgivare påverkar patientens tillfredsställelse under vårdplaneringen. 
(Desmarais, et al., 2005)  

4.2.4 Sammanfattning 

Jag vill avsluta detta avsnitt med att sammanfatta den viktigaste informationen ur den tidigare 
forskningen. Vårdplaneringarnas struktur beskrivs i flera studier som ostrukturerade och 
oförberedda. Det fanns ingen tydlig struktur man gick efter och en avslutande summering av 
mötet uteblev många gånger. Antalet deltagare varierar från möte till möte och deltagarna är 
alltid många. Under själva mötet kunde antalet deltagare minska eftersom vissa lämnade 
mötet efter en stund. 

Den tidigare forskningen tar bland annat upp förhållningssätt mellan vårdgivare och patienter, 
där det ofta framställs att brukaren är i en undergiven situation. Det finns lite utrymme för 
brukarens delaktighet och möjligheten att påverka insatserna var begränsad, trots att det 
betonas i hälso- och sjukvårdslagar. Brukaren fick inte alltid möjlighet att vara aktiv i 
samtalen eftersom de professionella pratade över huvudet på brukaren och relaterade till 
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honom/henne som tredje person. Det händer även att de professionella vänder sig hellre till 
anhöriga om de är med än till själva brukaren. Besluten om insatserna upplevdes också som 
förutbestämda och att syftet med vårdplaneringsmötet var att övertyga brukarna att det var rätt 
att ta emot de insatser som erbjöds. I en studie beskrivs att personal kan bedöma att brukare 
inte har förmågan att fatta ett rationellt beslut om det skiljer sig från deras egna åsikter.  

Forskningen relaterar till normer och kulturer som präglar institutionerna. Vårdpersonalen har 
som fokus att bota patienter och de påverkas av den hierarki som karaktäriserar 
sjukhusmiljön. Omsorgspersonal sätts under krav för att tillhandahålla stöd och service som 
brukaren behöver samtidigt som en knapp ekonomi och brist på insatser påverkar vilka 
insatser som är aktuella för brukaren. De professionella använder sig ofta av ett språk som hör 
till deras dagliga arbete, men som kan vara svår att förstå av brukaren. De tar sällan på sig 
ansvaret att se till att brukaren förstår och hänger med i samtalen och beslutsfattandet under 
vårdplaneringarna.  

4.3 Teoretisk ansats 

Under ett vårdplaneringsmöte är interaktion och kommunikation mellan brukare och vård-
personal från kommun och landsting central, där man bestämmer en fortsatt vård och omsorg. 
Jag valde att analysera empirin med hjälp av Habermas teori om kommunikativt handlande 
och teorin om livsvärld och system. Genom att koppla Habermas teorier med min studie 
kommer jag att kunna analysera undersökningens resultat och dess karaktär. Empirin hämtar 
jag genom intervjuer med personal från kommun och lansting som är komplexa världar av 
lagar och regler samt personliga erfarenheter och viljor, vilket jag kan koppla ihop med 
livsvärld och system. Bemötande kommer jag att koppla till de olika handlingstyper som 
Habermas framställer i sin teori om det kommunikativa handlandet. Litteraturen jag har 
använt mig av i kapitlet är översättning av Habermas originaltexter från tyska till svenska.  

4.3.1 Samordnat vårdplaneringsmöte, livsvärld och system 

I vårdplaneringsmötet finns det representanter för olika välfärdspolitiska system, som 
kommun och landsting. De här representanterna har olika professioner, exempelvis 
biståndshandläggare eller sjuksköterskor, som ska följa lagar och regler för sitt yrke och sin 
myndighetsutövning. Dessa lagar och regler finns reglerade i det Habermas (2006) kallar 
systemet. Enligt Habermas (2006) kan samhället ses utifrån båda aspekterna system och 
livsvärld. Det är vad Habermas även kallar för samtidsdiagnosen, hur system och livsvärld 
påverkar individer och deras handlingar. 

Brukaren som deltar i vårdplaneringsmötet inte behöver vara insatt i de föreskrifter som finns 
i de i rådande systemen, eller ens förstå dem varje gång. Brukaren ser och angriper situationen 
under vårdplaneringsmötet utifrån sina egna normer, värderingar och åsikter som har formats 
utifrån den kulturen han kommer ifrån och socialisation och interaktioner han har genomgått. 
Han har en bild av vad han vill, vad han tycker och vad han känner, och hur han vill att hans 
liv ska se ut. Enligt Habermas (2006) teori kan brukarens situation se olika ut beroende på hur 
individens livsvärld är utformad. Brukaren kan acceptera eller neka de insatser som erbjuds 
för honom att ansöka beroende på hur han utan bedömer sina behov av insatser utifrån sin 
egen livsvärld.  

Livsvärlden är bakgrunden av det kulturella vetandet som bygger på normer, fakta och 
händelser, och de överenskommelser som är språkligt inrättade. De utgör en referensram som 
vår förståelse utgår ifrån. I olika utsnitt ur livsvärlden stöter aktören på olika problem, vilka 
angrips med stöd av livsvärlden. Habermas (2006) ser aktören i detta fall som både 
initiativtagare till olika handlingar samt som en produkt av de traditioner som präglar hans 



 
 

 11

livsvärld. När deltagarna under integrering kommunicerar med varandra så befinner de sig i 
just en kulturell tradition, som de tar del av och förnyar, de stöder sig på sin sociala grupp och 
samtidigt bekräftar gruppens integration. Det är denna socialisation bidrar senare till 
utformningen av personliga identiteter. Genom den kulturella reproduktion, socialisation och 
integration skapas och återskapas betydelsen samt innehållet i livsvärlden. (Habermas, 2005)  

4.3.2 Bemötande och kommunikativ handlingsteori 

Även personalen som deltar under vårdplaneringsmötet kan agera efter normer och 
värderingar utifrån deras livsvärld, trots att de primärt styrs av systemets normer och regler. 
Habermas (2006) har utformat handlingsteorier som kan förklara personalens handlingar. Den 
sociala interaktionen kopplas till det kommunikativa handlandet, medan systemet svarar till 
det målinriktade handlandet och dess resultat och följder. (Habermas, 2005)  

Jag väljer först att förklara vad Habermas (1995) menar med sociala handlingar för att 
underlätta förståelsen av de handlingstyper som jag tar upp i det här kapitlet. Enligt Habermas 
(1995) uppkommer sociala handlingar vid interaktionen mellan minst två deltagare för att 
skapa en gemensam handlingsplan, där deras handlingar är realiseringen av den aktuella 
handlingsplanen (Habermas, 1996). Enligt Habermas är det med hjälp utav språket som vi kan 
utforska omvärlden och därför är kunskap socialt konstruerat. Kunskap skapas genom 
dialoger och överenskommelser människor emellan, där ömsesidig förståelse är grunden. 
Människor uttrycker sig genom språket, de yttrar sig om sina känslor, åsikter eller när de vill 
berätta något eller uppmana någon till handlande. För att individer ska kunna samspela 
behöver alla aktörer förstå vad som sägs och vad uttrycken avser, vilket främst beror på 
språklig kompetens hos individerna. (Habermas, 2005)  

Kommunikativt handlande 

Det kommunikativa handlandet står för samförstånd, vilket under ett vårdplaneringsmöte 
innebär att alla deltagare, både professionella och personen det gäller, tillsammans uppnå en 
förståelse för brukarens situation och vilka insatser som är möjliga och kan vara bra för 
brukaren. Ifall brukaren inte skulle kunna tänka sig en viss insats, så kan deltagarna väga 
möjligheterna för andra handlingsalternativ och komma på andra insatser och metoder som 
vårdgivarna kan erbjudas och acceptera. På så sätt skulle ett samförstånd kunna uppnås och en 
handlingsplan med gemensamma mål skulle upprättas. Samförstånd som uppnås genom social 
interaktion åstadkommas genom kommunikativt handlande. 

För att uppnå samförstånd och kunna göra en gemensam tolkning och karaktärisering av en 
handlingssituation, måste den bygga på kommunikation, eller i alla fall utbytet av information 
och samförstånd. I kommunikationen erkänner man andra deltagare som kan kritisera det man 
har sagt, att de formar sina egna giltigthetsanspråk, och att alla har rätt till att göra det. I det 
förståelseorienterade förhållningssättet är deltagarna beroende av andra, eftersom de endast 
kan uppnå samförstånd genom att giltighetsanspråk blir intersubjektivt erkänt av andra 
deltagare. Samförstånd innebär inte att deltagarna har samma åsikter, men att deras förståelse 
och kunskap skapas genom en intersubjektiv tolkning av handlingssituationen de står inför 
och deras kommande handlingsplaner. Deltagarna skapar på så sett ett gemensamt vetande, 
där alla deltagares vetande och giltighetsanspråk är accepterat.  (Habermas, 2005) 

Avsikten för det kommunikativa handlandet är tolkning, förståelsen och åstadkommande av 
samförstånd, att alla deltagare tillsammans kan fullfölja sina planer i en situation som de har 
definierat tillsammans. I situationen försöker deltagarna undvika missförstånd eller oenighet, 
vilket skulle göra att de inte skulle enas och komma i samförstånd, dels att deras 
handlingsplan skulle ha brister och inte skulle fullföljas och framgång inte uppnås. För att 
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kunna nå målet av framgång, måste deltagarna först uppnå behovet att en förståelse 
sinsemellan som handlingsmöjligheterna kräver i en viss situation för att uppnå mål med 
kommunikativt handlande. (Habermas, 2005) 

Ett begrepp som är motsatt till samförstånd är påverkan. Samförstånd och påverkan utesluter 
varandra; man kan aldrig försöka uppnå samförstånd och utöva inflytande över andra 
deltagare. Samförstånd kan aldrig vara påtvingat, däremot kan man genom yttre påverkan 
framkalla uppfattningar hos någon annan, exempelvis genom lögner, bedrägeri, belöning eller 
hot, vilket aldrig kan räknas som samförstånd. (Habermas, 2005) 

Strategiskt handlande 

De professionella representanterna har delegerats ansvar och fått vissa uppdrag inom sina 
verksamheter. För att inte hamna utanför ramarna för sina uppdrag och följa förordningarna 
handlar professionella representanter strategiskt. Under varje vårdplanering och bedömning 
av de insatser som ska utformas måste representanterna utifrån sina egna uppdrag göra en 
situationstolkning. Jag kan exemplifiera med biståndshandläggarens roll under vård-
planeringsmötet som ska bedöma ifall patienten har funktionsnedsättningar på grund av sitt 
psykiska tillstånd. Enligt Habermas (2006) teori tillämpar biståndshandläggaren och övriga 
professionelle det Habermas kallar för strategiskt handlande när de handlar efter systemets 
normer, lagar och regler. För att kunna göra en bedömning måste handläggaren välja det 
handlande som leder till att han/hon får den information som krävs för att göra en bedömning 
om personens funktionsnedsättningar och om patienten har rätt till insatser. (Habermas, 2005) 

Det strategiska handlandet ställer handlingsplanen i fokus, där aktören väljer sina medel för 
att förverkliga sina mål eller åstadkomma ett visst tillstånd menar Habermas (2006). Efter en 
situationstolkning väljer aktören mellan de handlingsalternativ som är möjliga och väljer 
sedan den som lovar eller garanterar framgång. Aktören har alltså en framgångsorienterad 

inställning som avskiljer hans handlande från andra aktörers. Andras handlingar är bara 
föremål som är medel eller hinder för hans framgång. (Harbermas, 2005) 

4.3.3. Sammanfattning 

Vid tillämpning av det strategiska handlandet hoppas biståndshandläggaren i exemplet på att 
även brukarens beslut kan ingå i ett handlande mot ett gemensamt mål. I dessa fall kan andra 
deltagares handlingar även fungera som medel eller hinder, det vill säga ifall de övriga 
deltagarna underlättar för biståndshandläggaren att göra en rätt bedömning eller om de utgör 
hinder för det, exempelvis om de pratar förbi brukaren så att hans egna åsikter och problem 
inte kommer fram. Vid det strategiska handlandet kan kommunikation tillämpas som ett 
medel för att nå sina mål och för att kunna styra in andra efter sina syften (Habermas, 2005). 
Ett kommunikativt handlande står för samförstånd genom interaktion, där alla deltagare kan 
komma till tals och brukaren är delaktig. Beslutet om brukarens eftervård tas i samråd med 
brukaren, som själv får vara med och bestämma hur just han vill att eftervården ska se ut. 
Livsvärlden och systemet i konflikt när brukaren anser sig behöva ett visst stöd, men systemet 
kan endast erbjuda något annat. Brukaren kan i värsta fall gå med på insatser trots att de går 
emot hans livsvärld, just för att underrätta sig systemet och dess normer. I annat fall kan en 
socialisering ske under vårdplaneringsmötet som återskapar betydelsen och innehållet för den 
del av personens livsvärld och brukaren kan då se fördelar med att ta emot hjälpen som 
erbjuds. Med personer med psykiska funktionsnedsättningar tillkommer även en annan 
problematik, det är att de kan lida av sjukdomar som påverkar deras livsvärld så att den enligt 
andra inte ses som realistisk. 
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5. Metod och empiriskt material 

I detta kapitel kommer jag att ta upp vilka metoder jag har använt mig av och hur jag har gått 
tillväga i min studie. Jag kommer även att beskriva min tolkningsprocess och Hermeneutiken, 
som är den vetenskapsteori har jag inspirerats av, samt etiska förhållningssätt jag har tillämpat 
under studiens gång. 

5.1 Forskningsmetod 

Eftersom jag ville ha en djupare förståelse av bemötandet under vårdplaneringsmöten genom 
att undersöka personalens upplevelser valde jag att arbeta efter den kvalitativa forsknings-
metoden. Jag ville få fram vilka drag som kan förekomma och om det finns problematik som 
man borde se över. Genom att använda mig av kvalitativ metod kunde jag gå på djupet i 
frågan kring bemötandet under vårdplaneringsmöten och försöka klargöra och tolka det jag 
undersöker, samt reda ut påståenden och försöka se samband och helhet i informationen jag 
samlar in.  

Widerberg (2006) förklarar att kvalitativa undersökningar söker efter innebörd i ett fenomen, 
medan den kvantitativa undersökningen söker efter hur frekvent ett fenomen är. Den 
kvalitativa forskningen angriper ett ämne eller ett fenomen på ett tolkande sätt, och klargör ett 
fenomens karaktär eller egenskaper och vanliga frågor som ställs är vad fenomenet betyder, 
vad det handlar om och hur bemötandet ser ut (Kvale, 1997; Widerberg, 2002). Metoden 
undersöker fenomen så som de uppträder naturligt och tolkar utifrån människans upplevelser 
och meningen de ser i dem (Ryen, 2004). Det betyder att man genom metoden drar olika 
slutsatser utifrån de intervjuer och observationer man gör, vilket är syftet med min studie.  

5.2 Hermeneutiskt perspektiv 

Empirin jag samlade in till min studie tolkades för att få en djupare förståelse för fenomenet. 
För att kunna göra en tolkning av empirin använde jag vetenskapsteorin hermeneutiken som 
inspirationskälla och den hermeneutiska tolkningen som verktyg till min förståelse. Jag ser 
tolkningsprocessen som ett sätt att utveckla min förståelse för fenomenet jag studerar. Under 
intervjuernas gång har jag skapat mig en bild av fenomenet jag studerar. Efter varje intervju 
har denna bild kompletterats med ny information som har gett mig en djupare eller vidare bild 
av sammanhanget. När jag tolkade mitt resultat analyserade jag de olika delarna för att få en 
bättre förståelse av helheten, jag analyserade även helheten för att få en bättre förståelse för 
delarna.  

Hermeneutisk tolkning är ett arbetssätt där man studerar texter och söker efter en gemensam 
förståelse och tolkning utav texters egentliga mening och innebörd. Man är ute efter att få 
djupare förståelse och reflektera över textens innebörd utan att enbart hålla sig på ytan. 
Hermeneutiken studerar det som kallar meningsfull handling, vilket är samhällsvetenskapens 
studieobjekt (Kvale, 1997). Eftersom forskningsintervjuerna omvandlas till text bedömer jag 
den hermeneutiska tolkningen som en relevant tolkningsmetod för att analysera och förstå 
samtalens mening och helheten av respondenternas uttalanden. 

Kvale (1997) beskriver den hermeneutiska cirkeln som karaktäristisk för tolkning utifrån 
hermeneutiken. Cirkeln återspeglar växlingen mellan delar och helhet som i tur och ordning 
påverkar varandra. När man har fått en uppfattning om en texts helhet så tolkar man de 
enskilda delarna och skapar ny förståelse. När man tolkar texten prövar man under 
växlingarna de tolkningar man gjort och när det gäller intervjutexter så prövar man enskilda 
uttalanden mot vad intervjuns helhet säger. Meningen i delarna kan påverka synen på helheten 
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och vidaretolkning skapar ny kunskap. När man återgår till att se över helheten och tolkar den 
på nytt, kan detta inverka på meningen i delarna. På så sätt fördjupar man sig ständigt i texten 
och efter varje växling kommer man närmare enhetlig mening. Tolkningen slutar när man har 
kommit fram till en rimlig mening som inte säger emot sig själv (Kvale, 1997). 

5.3 Perspektivval 

Jag valde att studera bemötandet utifrån personalens perspektiv. Till en början ville jag göra 
studien utifrån både personalens och brukarens perspektiv, men det skulle bli en omfattande 
studie med tanke på tidsaspekten för arbetet. För att kunna göra ett noggrant och bra arbete 
valde jag att begränsa mig till personalens perspektiv. Jag valde personalens perspektiv även 
för att jag tyckte att det är intressant att se hur personalen själva uppfattar sitt och andras 
bemötande under vårdplaneringar, samt om jag kunde koppla min förförståelse med empirin 
som jag samlar in och resultatet med studien. Eftersom jag själv har sett brister i bemötande 
när jag har deltagit under vårdplaneringar, ville jag undersöka om även personalen har 
reflekterat över bemötandet under vårdplaneringsmötena och vad de anser om det. 

Eliasson (1995) förklarar att prespektivval antas för att få ett grepp om det man vill studera, 
men att man i detta fall inte kan fånga den sociala verklighetens alla dimensioner. Eftersom 
jag valde ett myndighetsperspektiv kunde jag endast få en bild av vad de professionella har 
för uppfattning av den komplexa verkligheten. Eliasson (1995) förklarar att studier med ett 
behandlarperspektiv ofta söker kunskap för att åtgärda problem eller utveckla fenomenet som 
studeras. Mina förhoppningar med studien var att den skulle förbättra förhållandena i 
brukarens situation under vårdplaneringsmötena. Eftersom jag valde att begränsa mig till ett 
perspektiv har jag förhoppningar om att i framtiden även brukarens situation studeras inom 
mitt forskningsområde. 

5.4 Insamling och bearbetning av data 

Material till bakgrund och tidigare forskning baserar jag på litteratur. Till att börja med sökte 
jag efter litteratur på Mälardalens högskolas bibliotek med hjälp av bibliotekets sökmotor. De 
sökord jag angav var vårdplaneringsmöte, vårdplanering, samordnad vårdplanering och 

bemötande. Jag hittade en avhandling och två SOU rapporter som jag bedömde relevanta för 
min studie. Jag sökte vidare tillsammans med en bibliotekarie efter artiklar på databaserna 
PsycINFO, Social Services Abstracts och ELIN@Mälardalen. Sökorden som angavs var 
discharge planning, outpatient, treatment, patient care planning och psych*. Jag fick fram 
många artiklar men flera av dem var inte användbara för min studie. Artiklar jag har använt 
mig utav finns beskrivna i bilaga 4. 

För datainsamlingen till empirin i min studie har jag valt att genomföra intervjuer. Det jag 
ville ta reda på är hur personalen upplever bemötandet under vårdplaneringsmöten, hur vård-
planeringsmöten ser ut i praktiken och deras åsikter om detta. Eftersom syftet med kvalitativa 
intervjuer var att urskilja eller upptäcka egenskaper och innebörder i olika fenomen, ansåg jag 
att det var rätt metod att använda sig av. Intresset ligger inte i hur vanligt något är, utan vilken 
karaktär eller drag något har (Svensson & Starrin, 1996). 

Intervjuerna som jag genomförde var öppna med anledningen för att låta respondenten 
komma med spontana svar om fenomenet och attityder kring den. Svensson och Starrin 
beskriver två typer av öppna intervjuer jag har inspirerats av: ett kallas The grand tour 

(Svensson & Starrin, 1996, s 63), där intervjuaren ber respondenten att rekonstruera en 
händelse som är knuten till ämnet. Den andra typen är den subjektiva upplevelsen (ibid.) som 
innebär att respondenten får berätta om sina upplevelser kring ett fenomen/ämne. Intervjuerna 
var halvstrukturerade, vilket innebär att jag använde mig av frågor i min intervjuguide (bilaga 
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2) som riktade in samtalet mot syftet med studien utan specifika frågor om detaljer, samtalet 
fick istället ta en naturlig väg kring ett visst tema (Kvale, 1997).  

Jag strävade efter en dynamisk interaktion, där samtalet fick styras efter de tankar och 
funderingar som dök upp under intervjuernas gång. Jag valde att använda mig av tre 
samtalsområden som enda styrmedel för intervjuernas gång. Det första delområdet handlar 
om respondenten och han/hennes studie- och yrkesbakgrund. Den andra delen fokuserar på 
själva vårdplaneringsmötet. Syftet med det tredje området är att få reda på hur situationen 
enligt respondenterna borde se ut under samordnade vårdplaneringsmöten och på vilket sätt 
det eventuellt skulle kunna förbättras. Anledningen till att jag har valt att använda mig av 
samtalsområden är för att jag vill att respondenten ska rekonstruera fall så att jag kunde få en 
tydlig och detaljerad bild av fenomenet. Svensson och Starrin (1996) beskriver att den 
kvalitativa intervjun är icke-standardiserad, där intervjun inte följer en strukturerad mall utan 
liknar mer ett vardagligt samtal som följer ett visst tema. Det är upp till intervjuaren att 
anpassa och följa upp frågor under samtalets gång för att få fram information som är relevant 
för syftet (Svensson & Starrin, 1996).  

Samtalsområdena formulerades så att de var så neutrala som möjlig utan att vara ledande och 
rikta respondentens svar åt ett visst håll. Jag ville att respondenten kan dela med sig av sina 
erfarenheter och kunskaper utan att jag på förhand påverkade svaren då jag ville få fram 
respondenternas subjektiva upplevelse. Frågeområdena skapade inga begränsningar förutom 
att samtalet hålls inom en viss ram. Respondenten fick själv reflektera över vilka situationer 
han/hon ansåg vara representativa för bemötandet under vårdplaneringsmötena. Utöver de tre 
samtalsområden har jag ställt följdfrågor för att respondenten ska beskriva fenomenet djupare 
eller reflektera över saker som har tagits upp. För att se om mina samtalsområden och frågor 
var rätt formulerade och för att ha möjlighet att få svar som kan fullfölja syftet med min 
studie genomförde jag en testintervju innan jag gick ut och samlade in data till min studie. 
Samtliga intervjuer spelades in på diktafon med samtycke av respondenterna. 

5.4.1 Respondenter 

Jag har intervjuat sex representanter av de yrkesgrupper från både kommun och landsting som 
brukar delta på samordnade vårdplaneringsmöten, oberoende ålder, utbildning eller kön. Valet 
av respondenter till min studie var ändamålsenligt eftersom jag ställde krav på att respondent-
erna skulle ha erfarenheter av att ha deltagit vid ett flertal samordnade vårdplaneringsmöten 
samt ha erfarenhet av arbete med målgruppen. 

För att få tag på respondenter vände jag mig dels till personal från kommunen som jag kunde 
tänka mig passa in till mitt krav och höra efter hur många som kunde tänka sig att ställa upp. 
När jag hade fått svar av ett visst antal personer från flera yrkesgrupper kunde jag göra ett 
andra urval, där jag valde respondenter från tre olika yrkesgrupper. Vilka individer från varje 
yrkesgrupp jag till slut intervjuade berodde på vem som hade möjlighet att ställa upp så snart 
det gick. Vidare fick jag kontakt med en områdeschef från landstinget som själv hade 
tillfrågat vilka representanter som kunde ställa upp på intervju. När jag fick kontaktuppgifter 
till dessa personer, tog jag kontakt med dem och skickade information om min studie (bilaga 
1 och 3). Jag bokade sedan tid för intervju. 

5.4.2 Bearbetning och analys av data 

När intervjuerna var avklarade transkriberas de till skriftlig text. Strukturen jag använde mig 
av under transkriberingen har strukturerats upp i form av en dialog. Jag hade en tydlig 
uppdelning mellan det respondenten och det jag sa, vilket efterliknade samtalen jag och 
respondenterna hade under intervjuerna. Uttalandena under intervjuerna har skrivits ut så 
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ordagrant som möjligt med respondenternas eget språkbruk, men anledningen för att kunna 
återge så exakt data som möjligt och kunna plocka ut citat till resultatet. Kvale (1997) 
beskriver att genom utskrifter ger man struktur åt materialet som sedan ska analyseras. 

Nästa steg i bearbetningen var att läsa igenom intervjuerna och göra ett underlag för resultatet. 
Jag läste igenom varje intervju för sig för att hitta intressanta teman som intervjuerna tar upp 
och som är relevanta för mitt syfte. Under tiden jag läste intervjuerna antecknade jag 
fortlöpande de teman som fångade min uppmärksamhet och svarade till mitt syfte. Efter första 
intervjun numrerade jag de teman jag hittade så att jag kunde föra in samma nummer i övriga 
intervjuer ifall temat upprepade sig. När nya teman dök upp fyllde jag på listan efterhand. För 
att kunna se en helhet av alla teman skapade jag en tabell där jag fyllde i vilka teman varje 
respondent hade pratat om. Detta gav mig en bra överblick över materialet och jag kunde 
lättare se samband mellan alla respondenternas uttalanden.  

Jag inspirerades av Widerberg (2002) som förklarar att det empirinära förhållningssättet när 
man väljer analysteman, innebär att man väljer teman utifrån det emiriska materialet man har 
samlat in, som man sedan kan exemplifiera med intervjucitat. Jag sammanställde materialet 
genom att strukturera resultatet efter de olika teman som jag hittade i intervjutexterna. Jag 
granskade varje uttalande för varje tema för att se samband, likheter eller olikheter i svaren. 
Jag arbetade på samma sätt för varje tema och strukturerade upp en ordningsföljd som kändes 
naturlig. Det resulterade i fyra huvudteman. De tre första teman svarade mot studiens syfte 
och forskningsfrågor, vilket var avsiktligt då jag utgick från empirin. Det fjärde temat blev 
resultatet av det tredje samtalsområdet i min intervjuguide. Eftersom temat var intressant och 
respondenterna hade fått reflektera över hur bemötandet borde se ut under intervjuerna 
bedömde jag att det kunde bidra med kunskap och förbättra mitt arbete. 

Jag valde att analysera mitt material genom att dra paralleller med teorierna jag har valt. I 
avsnittet 7.3 En fördjupad förståelse, har jag tagit upp helheten av analysens olika delar. Den 
tidigare forskningen använder jag mig av i diskussionen för att lyfta vad för kunskap min 
studie har bidragit med jämfört med det som har framställts genom tidigare studier. 

5.4.3 Induktiv metod 

Det är empirin och dess egenskaper och samband som har stått i fokus i mitt arbete. Jag 
ställde tyngdpunkten på forskningsprocessen när jag framställde mina resultat, som jag senare 
kopplade till den teoretiska ansatsen. Jag använde mig alltså av induktiv metod i min studie 
som kännetecknas av att teoribildning börjar i den empiriska verkligheten. Enligt Bjereld, 
Demker och Hinnfors (2007) kan induktion användas när man utgår från empirin eller har 
förförståelse inom ett visst område och vill forska vidare om samma fenomen inom ett annat 
område. Jag har min förförståelse genom praktik som biståndshandläggare inom social-
psykiatrin och jag har framställt hur forskning inom äldreomsorgen har framställt vård-
planeringsmöten. Min studie fokuserar på hur vårdplaneringar och brukarens situation under 
dessa möten ser ut för personer med psykiska funktionshinder.  

5.5 Validitet och Reliabilitet 

Kvalitativa intervjuer med representanter för den personal som deltar under vårdplanerings-
möten för brukare med psykiska funktionsnedsättningar har bidragit till att resultatet svarar 
mot mitt syfte. Under intervjuerna har jag bett respondenterna att själva berätta om hur de 
upplever bemötandet under vårdplaneringsmötena. Jag anser att jag har intervjuat 
respondenter som har kunskap och erfarenhet av syftet med min studie och frågorna jag har 
ställt under intervjuerna har gett mig svar på mitt syfte. Validitet beror på om man undersöker 
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det man avser att undersöka (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2007). Jag bedömer därför att 
validiteten för min studie är relativt hög eftersom jag mäter det jag avser att mäta i min studie. 

Reliabilitet beror på hur väl mätningen är genomförda (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2007). 
Inför varje intervju skickade jag ut missivbrev där jag informerade om syftet med min studie 
och vad intervjun skulle fokusera på. Syftet med det var att respondenterna skulle få en chans 
att reflektera inför intervjutillfället och berätta om fenomenet så utförligt som möjligt. Det 
resulterade i att flera respondenter hade tänkt på några fall de ville dela med sig av, där de 
hade reagerat på det de tyckte var bra eller dåligt bemötande. En respondent hade dessutom 
gjort anteckningar inför intervjun för att inte glömma bort det personen ansåg var viktigt. 
Redan efter fem intervjuer kände jag en mättnad i empirin och kunde se mönster i 
respondenternas svar. Jag tyckte också att svaren var relevanta för min studie eftersom 
respondenterna svarade utifrån sina egna upplevelser om bemötande mot brukaren under 
vårdplaneringsmötena, vilket stärker både reliabiliteten och validiteten i studien. Det som 
sänker reliabiliteten i min studie är att resultatet jag har fått fram utgår från de sex 
respondenter som har ställt upp på intervjuer. Därför kan resultatet ha sett annorlunda ut om 
andra respondenter hade ställt upp eller om jag genomförde min studie inom exempelvis olika 
regioner. 

5.6 Etiska ställningstaganden 

Forskningsetiska aspekter är viktiga för att respondenterna inte ska lida i samband med att de 
ställer upp på intervjuer för studien. Forskning ska syfta till att tjäna både de vetenskapliga 
och de mänskliga intressena. Jag vill att min studie ska bidra med förbättring och inte komma 
till skada. Därför tyckte jag att det var viktigt att ta upp de forskningsetiska aspekterna i min 
studie. I min studie följde jag etiska riktlinjer för att kunna ha ta etiskt ställningstagande under 
min studie. Vetenskapsrådet tar upp fyra forskningsetiska principer; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2009). 

Informationskravet innebär att deltagarna får ta del av information om studiens, syfte, upplägg 
och om deltagandets villkor, samt att deras medverkan är frivillig (Kvale, 1997, 
Vetenskapsrådet, 2009). Vid första kontakten med respondenterna har jag förklarat syftat med 
min studie och begärt att de skulle ge sitt muntligt eller skriftligt samtycke för att jag skulle 
kunna genomföra intervjuerna och använda deras svar i min studie. Jag kontaktade 
respondenterna i god tid för att ge dem tid att fundera på om de ville ställa upp på intervju. 
Jag skickade sedan ut ett missivbrev där jag informerar om syftet med min studie och att deras 
medverkande är frivilligt, vilket innebär att de när som helst har kunnat dra sig ur utan några 
förklaringar och/eller konsekvenser.  

Jag underrättade alla deltagare att all information kommer att behandlas med största möjliga 
konfidentialitet. Konfidentialitet innebär att information som kan avslöja deltagarnas identitet 
inte kommer att redovisas i studien (Kvale, 1997). Eftersom jag skulle använda mig utav en 
diktafon för att spela in intervjuerna informerade jag respondenterna om det innan 
intervjuerna så att de kan neka till detta ifall det inte hade känts bekvämt. Jag väljer därför 
inte ta upp namn eller yrkesgrupp när jag redovisar mitt resultat. Eftersom studien genomförs 
i en medelstor kommun där personalen inom psykiatri och socialpsykiatrin kan de som är 
insatta i verksamheterna få en idé av vilka respondenterna är. För att få tag på respondenter 
tog jag bland annat hjälp av en verksamhetschef som gav mig namn på den personal som 
svarar mot kravet för respondenterna, att de har deltagit under vårdplaneringsmöten. Det är en 
till anledning varför jag inte vill peka ut vilken yrkesgrupp som står för vilka svar och citat. 
Konfidentialitetskravet ökar också chansen att respondenterna ställer upp på intervju, vilket 
de annars hade avstått ifall de hade personliga skäl till detta. Respondenterna kunde med 
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tanke på konfidentialitetskravet meddela sina personliga synpunkter om bemötandet utan att 
vara rädda för att de eventuellt ska lida men på grund av detta. Ifall jag inte hade tagit tillvara 
på de forskningsetiska aspekterna hade respondenterna utelämnats och deras åsikter hade 
röjts. Information som eventuellt kan röja deltagarnas identitet kommer därför att inte 
redovisas i studien. 

Jag har i missivbrevet (bilaga 1) även tagit upp mina etiska ställningstaganden och talat om att 
den information jag samlar in genom intervjuerna kommer endast att användas till att fullfölja 
syftet med denna studie. Materialet och uppgifter jag samlar in kommer att förvaras så att de 
inte kommer i obehörigas händer. I missivbrevet har jag även att underrätta respondenterna att 
det endast är jag kommer att ha tillgång till de inspelade intervjuerna och att materialet 
kommer att förstöras när jag är klar med studien.  

6. Resultat 

I det här kapitlet presenterar jag de resultat som jag har fått fram genom intervjuerna. Under 
bearbetningen av resultatet kom jag fram till fyra huvudteman med lämpliga underteman som 
jag kategoriserade resultatet efter: 

 
Det första temat svarar till min första forskningsfråga, hur ett samordnat vårdplaneringsmöte 
ser ut och processerna som förekommer under dessa möten för personer med psykiska 
funktionshinder. Det andra och det tredje temat svarar på hur personalen uppfattar sitt 
bemötande mot brukare och hur burkarens situation ser ut med tanke på bemötandet. Det 
fjärde temat skildrar hur personalen önskar att bemötandet under vårdplaneringsmötena ska se 
ut och vilka förutsättningar som är önskade under dessa möten. Resultatet presenteras efter 
teman i det första avsnittet 6.1, och sammanfattas sedan i avsnittet 6.2, Bemötande under 

vårdplaneringsmöten. Innan jag presenterar mitt resultat vill jag ge en kort beskrivning av 
respondenternas studie- och yrkesbakgrund. 

Samtliga respondenter har utbildat sig på högre nivå. Vad gäller yrkeserfarenhet varierade det 
på hur länge de olika respondenterna har arbetat med målgruppen psykiskt funktionshindrade. 
Flera hade arbetat med målgruppen redan efter studierna och jobbat med målgruppen många 
år. Andra hade jobbat med målgruppen minst två år tillbaka efter att ha arbetat inom andra 
områden inom omsorgen. 

6.1 Resultatredovisning efter teman 

1) Vårdplaneringsmötet struktur och process 

Fördelen med vårdplaneringsmöten är att det är ett tillfälle där vårdgivare och vårdtagare kan 
träffas gemensamt och diskutera om viktiga saker. Men resultatet visar att det finns många 
brister i bemötandet under dessa möten. Underteman för avsnittet är mötesstruktur, många 

deltagare, okunskap, informationsöverföring och tidsbrist. 

Syftet med studien är att beskriva och bidra med kunskap om och förståelse för bemötandet 
mot brukare med psykiska funktionshinder under vårdplaneringsmöten. Mina forsknings-

frågor är hur ett vårdplaneringsmöte ser ut för målgruppen och hur personalen upplever 
bemötandet under dessa möten.  

 

1) Vårdplaneringsmötets 
struktur och process 

2) Personalens 
bemötande 

3) Brukarens 
situation 

4) Det ideala 
vårdplaneringsmötet 
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Samtliga respondenterna skildrar att det är en stor variation på vårdplaneringarnas struktur. 
Även om mötesstrukturen varierar visar resultatet att det finns vissa moment som 
återkommer, där ordningen kan variera mellan olika möten. Mötet börjar ofta med en 
presentationsrunda där alla deltagare får tillfälle att presentera sig. Nästa moment är att 
beskriva patientens situation och vad som har skett under vårdtiden på avdelningen och hur 
det såg ut innan inskrivning. Vidare ska möjliga insatser, vård och omsorg för eftervården 
presenteras och nätverket ska tillsammans komma fram till de bäst lämpade möjligheterna för 
patienten. Samtalsområdena i det här momentet handlar främst om brukarens behov, situation, 
stöd som kan tänkas vara bra för brukaren, men också allt från medicinering, besök och 
kontakter. Patienten ifråga ska själv förklara hur han eller hon önskar att situationen efter 
utskrivning ska se ut samt ta ställning vill vilka insatser han eller hon vill ansöka om. I vissa 
fall kan ansökan om insatser ske direkt på själva vårdplaneringsmötet, i andra fall sker det 
efter utskrivning. Vårdplaneringsmötet avslutas med att en vårdplan undertecknas där de 
professionellas olika ansvarsområden fastställs. En av respondenterna förklarar att det finns 
särskilda rutiner för dessa möten, men att alla inte känner till dessa. Något som enligt 
respondenterna ofta saknas under vårdplaneringsmöten är en sammanfattning av mötet, som 
en av respondenterna uttrycker det: 

Jag tycker ofta att man är dålig på att göra en summering och kolla om 

personen har förstått. Det brister ofta då personen inte kommer ihåg vad som 

har sagts. Man har varit stressad och man har inte lyssnat, så det tycker jag ofta 

är en dålig kommunikation, att man inte har reda på om personen förstått. 

Det alla respondenter har tagit upp är att vårdplaneringsmötena för denna målgrupp alltid är 
väldigt stora med många deltagare. Antalet deltagare varierar, men oftast rör det sig om plus 
minus tio personer. Respondenterna upplever att för många deltagare påverkar vård-
planeringsmötet negativt eftersom brukarens utrymme under mötet minskas. En av 
respondenterna påpekar att desto fler deltagare det finns på mötet, desto lättare är det att 
glömma bort brukaren. Under möten med färre deltagare upplever respondenterna att 
brukaren kommer mer till tals och deltagarna kan föra en bättre diskussion med varandra. 

Resultatet visar även att det finns en okunskap bland de professionella om varandras 
verksamheter och uppdrag. Respondenterna tar upp att det ofta uppstår diskussioner om vem 
som ska ansvara för vad vilket kan leda till missförstånd. För att missförstånd ska kunna 
undvikas föreslår en av respondenterna att det som deltagarna ska jobba mer på samordningen 
mellan kommun och landsting. En av respondenterna berättar att det inte finns några 
stenhårda gränser för hur man kan hjälpa en patient, men missförstånd och oenighet kan leda 
till att brukaren kan hamna mellan stolarna eller bollas runt. Även informationsöverföringen 
mellan de olika huvudmännen är bristande. En av respondenterna förklarar att deltagare borde 
dela med sig av förförståelsen om brukarens förmågor och tillstånd eftersom det formar 
bemötandet under och efter vårdplaneringen. En av respondenterna uttrycker det så här:  

Personal som känner personen bra, för dem är det så självskrivet det här så 

därför tror jag tydlighet igen. Man kan inte vara för övertydligt, hon kanske inte 

ens kan gå ut med soporna själv och behöver hjälp med soporna. Men borde de 

väl fatta, eller? Så då säger man det inte. 

Stress är något som kan påverka både informationsöverföring och bemötandet. Flera av 
respondenterna uttrycker ett missnöje med att vissa deltagare lämnade vårdplaneringen på 
grund av tidsbrist. Det finns tillfällen där personal kan lämna mötet efter en stund för att de 
måste skynda iväg någon annanstans. Det finns i såna fall inget utrymme att ställa frågor som 
dyker upp under mötets gång till personalen ifråga.  
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2) Personalens bemötande 

Det här avsnittet har tyngdpunkten på personalens bemötande under vårdplaneringsmötena. 
Underteman som framgår i avsnittet är uppsättningen av deltagare och mötesteknik, brukaren 

i fokus, kommunikation, personalens attityd samt begreppet professionell.  

Resultat visar att bemötandet under vårdplaneringen påverkas mycket av uppsättningen av 
deltagare och vem det är som håller. Enligt resultatet spelar bland annat mötestekniken stor 
roll för bemötandet under vårdplaneringsmötet. Det skiljer sig stort om personen som håller i 
mötet är lyhörd och tar på sig ansvaret att få med brukaren i samtalet eller om förslagen till 
insatser och eftervård framställs som beslut. Resultatet visar även att hela uppsättningen av 
personer som sitter i rummet kan påverka vårdplaneringen och bemötandet under det. Det 
handlar mycket om vad personalen har för attityder och förväntningar när de ska delta på 
vårdplaneringen, berättar en av respondenterna: 

Sen handlar det naturligtvis om våran attityd också som personal, hur vi beter 

oss och vilka förväntningar vi har och hur nervösa vi är inför det här mötet 

kanske, om man inte har träffat personen först och vad man har hört, och i 

värsta fall har man hört vad personen har begått för brott. Naturligtvis skiljer 

sig mötena åt och vi som personal skiljer oss också åt. Precis som brukarna är 

olika, är vi lika olika.  

Samtliga respondenter betonar vikten av att patientens egen vilja måste komma fram för att 
vårdplaneringen ska resultera i något. Insatser som erbjuds är i första hand frivilliga, vilket 
brukaren själv måste ansöka om för att förslagen ska gå igenom. Respondenterna berättar att 
det är en tydlig skillnad på mötena när brukaren är i fokus. När personen som håller i mötet 
tar på sig ansvaret att allt som sägs ska mellanlanda hos brukaren, att han eller hon kommer 
till tals och blir tillfrågad att tala om sina synpunkter. Det som karaktäriseras som ett gott 
bemötande enligt respondenterna är lyhördhet, respekt, kommunikation och språk på en bra 
nivå och när man lyssnar på brukaren och lyfter det han eller hon har att säga. Respondenterna 
upplever att patienterna många gånger blir överkörda på vårdplaneringsmötena. De får inget 
utrymme för att föra sin egen talan, framföra åsikter och ge synpunkter på det som diskuteras. 
De professionella kan tala över huvudet på patienten för att man vill att ens egna åsikter och 
synpunkter ska komma fram. En av respondenterna skildrade bemötande så här: 

Bemötande är ju hemskt svårt och det blir på nåt sätt svårare i grupp. Men man 

kan ju alltid bemöta patienten med respekt, man försöker det nog. Men man kan 

tappa bort det ibland när man är där för att representera sin verksamhet och sin 

yrkesroll.  

Mötestekniken påverkar bland annat av kommunikationen, språket man använder, hur man 
uttrycker sig och om man vänder sig till patienten eller inte.  Många gånger pratar de 
professionella med varandra och inte med brukaren, berättar en av respondenterna. De 
professionella kan bli så pass angelägna om att berätta vad de tycker och vilka insatser de har 
att erbjuda att brukaren inte kommer till tals. Flera av respondenterna uppmärksammar att de 
professionella ofta använder sig av ett professionellt språk och uttryck som kan vara svåra för 
patienten att förstå. Detta menar respondenterna ofta leder till onödiga diskussioner och 
missförstånd. Flera av respondenterna uttrycker att det mycket beror på personalens 
engagemang och välvilja, men det kan komma upp till en sådan nivå att det inte finns plats för 
patientens egen vilja och påverkan. En av respondenterna berättade att det krävs en viss 
medvetenhet för att ha ett gott bemötande under hela mötet. Respondenterna upplevde att 
många professionella talar om för patienten vad han eller hon skulle göra efter utskrivningen, 
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vilket de ansåg kunde formuleras på bättre sätt, som en av respondenternas uttalande kan 
exemplifiera: 

Det kan man säga på många olika sätt: För att din behandling ska fungera, så 

är det jätteviktigt att du och jag ses. Det är ungefär samma mening fast med lite 

annan inställning. Eller kan du se nåt sätt som det skulle fungera bättre på om 

vi ska ses varje vecka, vad är ditt förslag? Att man mera vågade ta med 

patienten, det skulle jag vilja se mer av. 

En annan aspekt som påverkar bemötandet är personalens attityd under mötet. Resultatet 
visar att det finns fall där viss personal känner mer för en brukare, vilket kan medföra att de 
gör lite mer för just den patienten än för någon annan. Det finns även fall där patienter som 
personalen tycker är besvärliga kan tystas ner, berättar respondenterna. Hur man hanterar såna 
situationer beror även det på vilken mötesteknik man har och hur bemötandet ser ut. En av 
respondenterna berättar att personal kan ha en generaliserad bild av personer med psykiska 
funktionshinder, vilket påverkar bemötandet. En av respondenterna förklarar att dessa 
personer är fullständigt normala människor som är sjuka under en viss period i sitt liv. 
Funktionshinder har inte med intelligens att göra, det handlar om kognitiva svårigheter. Men 
att många patienter upplever att personalen tror att de är ”dumma i huvudet”, berättar en av 
respondenterna. 

Något som även tas upp av flera respondenter är frågan om att vara professionell i sitt arbete. 
Begreppet professionell framställs främst som något negativt, vilket innebär att vissa 
professionella sitter fast i regler och riktlinjer och inte vågar gå utanför dessa. En av 
respondenterna menar att det ibland krävs att gå en aning utanför ramarna för att kunna hjälpa 
människor. Det påverkar även relationer och bemötande personal emellan, hur man är mot 
varandra, menar respondenten. Flera av respondenterna förklarar att relationen till brukaren 
kan ha en påverkan på bemötandet, inte bara under vårdplaneringsmötet, utan i arbetet med 
patienter i huvudtaget. Resultatet visar att patienter ofta vänder sig till personal som patienten 
vet att han eller hon kommer att få respons och stöd av.  

3) Brukarens situation 

De underteman som presenteras i avsnittet handlar om brukarens psykiska hälsa, brukaren 

som huvudperson och ett undertema som behandlar situationer när brukaren inte deltar på 
hela eller delar av vårdplaneringsmötet. 

Brukarens psykiska hälsa 

Personer med psykiska funktionshinder som är inlagda på kliniken mår oftast väldigt dåligt, 
vilket påverkar deras aktivitet under mötet. Det kan även bero på att det är så många deltagare 
som ska prata och diskutera, vilket kan vara för mycket för patienten. Det finns även patienter 
som tycker om att ha huvudrollen i ett möte, medan andra känner att situationen är besvärlig. 
Det finns även de patienter som är motiverade och vill ha en förändring i sitt liv, som också 
försöker vara delaktiga. En av respondenterna förklarar att personer med psykiska sjukdomar 
exempelvis kan vara psykotiska och må dåligt och inte förstår något av det som sägs. Det 
beror helt på patientens mående och tillstånd berättar respondenterna. En respondent förklarar 
att: 

Det är helt olika, en del kan sitta där och ta till sig alltihopa och man ser att de 

är med, de tittar på var o en som pratar och ha synpunkter. En del frågar 

istället vad gör du här, försvinn du har inget med mig och göra. En del 

patienten när det blir för mycket så springer de ut, ber oss att dra åt helvete och 

så springer de ut. Det kan bli precis hur som helst. 
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En del patienten kan exempelvis ha mycket paranoida idéer eller en sjukdomsinsikt som inte 
stämmer överens verkligheten. Det kan även gälla deras uppfattning om funktionshinder och 
problematik kring det, att de tror sig klara av mycket mer än vad de egentligen gör. När 
patienten inte har samma syn på sin situation som de professionella kan det leda till att 
bemötandet blir problematiskt. Det kan vara svårt för personalen att bedöma hur de ska 
bemöta patienten, berättar respondenterna. Patienten kan reagera på många olika sätt när deras 
upplevelser inte stämmer överens med det personalen säger om deras situation under mötet. 
Ofta påverkar det bemötandet negativt, vilket skulle kunna åtgärdas med bland annat en bättre 
samtalsmetodik, menar en av respondenterna. En annan av respondenterna berättade om en 
situation där patienten själv fick vara ordförande för mötet. Personalen på avdelningen hade 
hjälpt patienten att förbereda sig med en lista där han hade skrivit ner punktvis vad han ville 
ta upp. Denna metod gav patienten förutsättningar för att vara delaktig och föra sin egen talan, 
trots att patienten var psykotisk. 

Brukaren som huvudperson 

Resultatet visar att patienten sällan uppfattar sig själv som huvudperson under vårdplanerings-
mötet. Respondenterna skildrar att de inte tror att brukare får tillräcklig information om vad 
de finns för möjligheter och eftervård och vilka alternativ de kan ansöka om. Detsamma gäller 
information om vad patienterna har att säga till om och att deras självbestämmande är det som 
väger tyngst under dessa möten, förklarar respondenterna. En av respondenterna förklarar sin 
uppfattning på det här sättet: 

Men jag tror nog att de ganska sällan ser sig själv som huvudpersonen i mötet, 

de ser nog säkert läkarens som huvudperson, eller myndighetspersonen, eller att 

det är någon helt annan som har huvudrollen, men det är ju faktiskt dom. Och 

det är nog sällan de ser just det. Att det är för dens skull vi samlas där. 

Att patienten är i beroendeställning eller underläge visar resultatet tydligt. Patienten har behov 
som personalen kan tillgodose genom olika insatser. En av respondenterna förklarar att många 
patienter redan känner sig tacksamma av den vård de har fått, och blir därför mindre krävande 
under vårdplaneringsmötet, istället för att ta för sig eller be om att få sina behov tillfreds-
ställda. Beroendeställning kan också ha att göra med antalet personer som deltar på mötet. Det 
är många professionella som deltar på mötet medan patienten är själv och har inte alltid med 
sig någon de känner förtroende för. Är patienten inlagd på kliniken kan han även vara inlåst, 
och då blir patienten ännu mer beroende av personalen för att få komma ut, förklarar flera av 
respondenterna. En av respondenterna berättar att de patienter som är inlagda på en avdelning 
går med på allt som sägs under vårdplaneringen eftersom de helst av allt vill komma därifrån. 
En annan respondent tar upp ett liknande fall där en patient som var under tvångsvård 
accepterade insatser som fungerade som villkor för att hon skulle få komma hem. Detta 
accepterades trots att patienten själv inte ansåg sig ha dessa behov som övriga deltagare tyckte 
hon hade. 

När brukaren inte deltar 

De flesta av respondenterna tar upp tillfällen där nätverket hade träffats utan patienten ifråga. 
Respondenterna har skilda åsikter om att vårdplaneringsmötet skulle börja eller avslutas utan 
att brukaren är närvarande. Resultatet visar fall där läkare eller omvårdnadspersonal från 
avdelningen har gjort bedömningen att patienten inte ska delta på mötet på grund av sitt 
tillstånd.  En annan anledning är att nätverket ska få utrymme att diskutera patientens tillstånd 
och situation, samt vad de professionella kan erbjuda patienten och vilka förutsättningar för 
eftervård som finns.  
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En av respondenterna tycker att det kan komma upp diskussioner under vårdplaneringarna 
som egentligen borde hållas utanför mötet, som brukaren inte ska behöva vara med om. 
Respondenten berättar att det gällde bland annat tillfällen där de professionella har olika 
åsikter om vad som är bäst för brukaren och kunde inte komma överens om en lösning som 
alla kunde hålla med om. Respondenten anser att det är bättre om personalen kan lösa såna 
problem sinsemellan och diskutera vilka ansvarsområden de olika huvudmännen och 
förvaltningarna har innan brukaren kommer in. Närverket kan i såna fall gemensamt komma 
fram till vissa förslag som brukaren kan välja mellan eller ha åsikter om. En annan respondent 
betonar att alla deltagare ska lämna rummet samtidigt som brukaren, så att brukaren inte ska 
behöva undra vad nätverket pratar om efter att man har stängt dörren om sig. Den tredje 
respondenten vill helst ha med personen från början och diskutera eventuell problematik efter 
mötet. Det respondenten upplever som problematisk är att nätverket presenterar färdiga 
lösningar som planeras innan patienten kommer in. Enligt respondenten är brukaren i såna 
situationer i underläge och har svårt att sätta sig emot alla människor som sitter i ett sådant 
möte. Respondenten uttrycker att: 

Man kommer in en halvtimme efter att resten av mötet har diskuterat ihop 

nånting. Vad ska man sätta emot mot de här femton som sitter där, som säger 

att det vi kan erbjuda är det här, det här, det här, vad vill du ha? Att sitta där då 

i det här jättemötet, det är klart att man ofta går med på det som erbjuds. 

4) Det ideala vårdplaneringsmötet 

När jag frågade respondenterna hur de skulle önska att ett vårdplaneringsmöte såg ut kom 
återigen tydligare struktur, förberedelse, information, antalet deltagare och att brukaren ska 

vara i fokus samt kommunikation som kom på tal. Det kom även upp två nya underteman, 
jämlikhet och miljö. 

Flera respondenter säger att de ville ha tydligare strukturer för vårdplaneringsmötet. En 
tydlig gång i möten uttryckts av respondenterna som en trygghet för både brukare och 
personal, att alla får komma till tals och att man vet hur varje vårdplaneringsmöte kommer att 
gå till. Att mötet sedan sammanfattas ses som ett stort plus av flera respondenter, eftersom 
man då kan göra en uppföljning. Även att antalet deltagare under mötet borde begränsas så 
mötena inte skulle vara större än fem eller sex deltagare. Det menar respondenterna är 
hanterbart. 

Andra aspekter som respondenterna tar upp är bra förberedelse och tydlig information, så att 
patienten är införstådd i att mötet är för patientens skull samt att patienterna får möjlighet att 
vara delaktiga. Det är viktigt att man då tar tillvara på det brukaren säger. Det gäller även att 
man har en bra samtalsmetodik och att man använder sig av ett språk som alla deltagare 
förstår. God kommunikation innebär även att patienten ska få föra sin egen talan utan att 
andra lägger sig i och lägger ord i mun på patienten. Det som enligt en av respondenterna är 
önskvärt, är att patienten själv ska komma med idéer, funderingar och lösningar om vad som 
skulle fungera bäst för patienten själv. En av respondenterna tycker att det bästa vore om det 
är patienten själv som håller i vårdplaneringsmötet, att det skulle vara det ultimata om det 
fanns möjligheter till det. En av respondenterna förklarade vad det ideala för brukaren skulle 
vara: 

Jag skulle önska att brukaren själv är införstådd med varför vi har det här 

mötet, så att den personen kan förbereda sig på att presentera vad den behöver 

och vad den vill. Jag skulle önska att inte alla lägger ord i munnen på personen 

ifråga. Jag vill att brukaren ska känna sig delaktig och med på mötet, och att 

den ska känna att vi är där för dens skull. Det vore det ideala på nåt vis. 
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En av respondenterna säger att det ideala vore om alla var jämlika under vårdplanerings-
mötet, både i relationen professionella emellan och mellan de professionella och patienten. 
Det kan vara svårt eftersom brukaren alltid är i underläge, men det är något att sträva mot 
menar respondenten. Inom vården och omsorgen finns det hierarkier som inte är bra för ett 
jämlikt bemötande, vilket borde ligga utanför vårdplaneringsmötet berättar respondenten. Det 
önskvärda för vårdplaneringsmötet vore att allas roll var lika mycket värd, framförallt 
patientens.  Miljön tog flera respondenter upp som en faktor som skulle kunna förbättras. Att 
klimatet skulle vara mer avslappnat istället för stressigt, och att alla inte skulle ha så bråttom 
menade respondenterna. Till och med en kopp kaffe och lite avslappnat samtal innan mötets 
öppnande skulle görat mycket, berättade en av respondenterna, så mötet avdramatiseras. Två 
av respondenterna tycker även att det ideala vore om mötet inte hölls på avdelningen, utan på 
ett mer neutralt ställe. 

6.2 Bemötande under vårdplaneringsmötet 

Ett gott bemötande under vårdplaneringsmötet innebär enligt respondenterna att brukaren får 
utrymme att komma till tals och får möjlighet att vara delaktig. Att de professionella är 
lyhörda och tar tillvara på det brukaren har att säga. Ett bra bemötande kännetecknas även av 
respekt och av att de professionella deltagarna använder sig av ett språk alla mötesdeltagare 
kan förstå och att man vänder sig till brukaren när man diskuterar hans eller hennes situation 
och inte talar över huvudet på personen ifråga. Resultatet visar dock att det goda bemötandet 
ofta uteblir under vårdplaneringsmöten, brukaren kan bli ”överkörd” utan att få komma till 
tals och föra sin egen talan. Det kan hända att de professionella pratar med varandra istället 
för med brukaren och att de är så pass angelägna om att själva få komma till tals så att 
brukaren glöms bort. Professionella kan även påverkas av stress och lämna mötet på grund av 
tidsbrist innan alla punkter har diskuterats.  

Även om mötestekniken är bra i början av ett möte, visar resultatet att det kan tappas under 
mötets gång. Resultatet visar att det krävs en viss medvetenhet för att hålla upp ett gott 
bemötande under hela mötet. Bemötandet under vårdplaneringsmötet beror främst på 
uppsättningen av människor som sitter i rummet, vem det är som håller i mötet och vad man 
har för mötesteknik. Detta påverkar även vårdplaneringsmötets struktur och process, vilket 
enligt resultatet saknar ett regelbundet tillvägagångssätt.  

Brukarens förutsättningar för delaktighet påverkas också av mötestekniken och uppsättningen 
av deltagare. Eftersom brukaren är i beroendeställning som vårdtagare, då de professionella 
kan tillgodose behov som brukaren är i behov av kan de professionellas mötesteknik 
underlätta deras situation. Eftersom personalen är många fler än brukaren kan brukarens 
utrymme minska och brukaren kanske inte vågar sätta sig emot det alla andra tycker och 
tänker. Ifall de professionella har ett gott bemötande kan brukaren ändå få sitt utrymme och 
vara delaktig. Brukare ser sällan sig själva som huvudpersoner under vårdplaneringsmötet, 
visar resultatet. Detta visar sig bero på dålig förberedelse och bristande information till 
brukaren, men även på brukarens beroendeställning. Resultatet visar att brukare redan kan 
vara tacksamma för den vård de har fått och känner inte att de kan ställa krav på sin eftervård, 
utan tar emot det de blir erbjudna. Det som sänker förutsättningarna för brukarens delaktighet 
ytterligare, är när nätverket träffas utan brukaren, som får komma in efter att de professionella 
redan diskuterat alternativ och möjligheter för brukarens eftervård.  

Resultatet visar att patientens psykiska hälsa är en aspekt som påverkar vårdplaneringsmötena 
och dess process. Det handlar även mycket om vad det är för brukare som närvarar på mötet, 
om det är en mer utåtagerande brukare som tar för sig mer eller om det är en person som mår 
mycket dåligt och/eller inte kan prata för sig. Brukare som är inlagda på psykiatrisk avdelning 
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mår ofta väldigt dåligt, vilket även påverkar deras aktivitet under mötet. Det är då upp till 
personalen att lyfta det patienten säger, menar respondenterna. Men brukarens mående kan 
även leda problematiska situationer, om brukarens mående påverkar deras sjukdomsinsikt 
eller verklighetsuppfattning som resultatet visar. Det kan av denna anledning uppstå oenighet 
mellan personalen och brukaren. 

Något som också påverkar bemötandet under vårdplaneringsmöten är attityder. Det kan gälla 
personal som har vissa förväntningar på mötet, har hört rykten om brukaren eller vad 
personalen tycker om brukaren. Men även brukarens attityd mot personalen påverkar 
bemötandet. Om brukaren inte tycker om personalen ifråga, om brukaren litar på dem eller 
vilken relation som finns mellan brukaren och personalen. 

7. Analys 

Resultatet ger mig kunskap om och förståelse av hur personalen uppfattar bemötandet under 
vårdplaneringsmöten av personer med psykiska funktionshinder. Jag kan dra många 
kopplingar mellan resultatet och Habermas teorier om livsvärld och system och teorin om det 
kommunikativa handlandet.  

7.1 Resultat kopplat till teorin om livsvärlden och systemet 

Habermas (2006) förklarar i sin teori att samhället kan ses utifrån båda aspekterna system och 
livsvärld. När jag analyserar situationen under vårdplaneringsmötet kan jag dra kopplingar 
mellan de olika deltagarna och deras förhållanden till systemet och livsvärlden. De 
professionella både representerar och arbetar efter de lagar, regler, normer och kulturer som 
präglar de system de respresenterar, kommun och landsting. Landstinget har sina system med 
hierarki och en viss kultur som kan krocka med de tankesätt som finns inom kommunens 
system. Resultatet visar på exempel där personal från landstinget har en idé om hur de vill att 
eftervården hos patienten ska se ut och beställer det hos kommunens personal under 
vårdplaneringen. Kommunens personal går efter de fastställda lagar och regler om hur de ska 
bedöma om en patient har rätt till insatser eller inte. 

Personalen, som representerar de olika systemen, möter brukaren på vårdplaneringsmötena, 
som i sin tur representerar livsvärlden. Livsvärlden är enligt Habermas (2006) den 
referensram som präglar vår förståelse för omvärlden. Den bygger på normer, fakta och 
händelser man har tagit del av eller varit med om. Patienten behöver inte vara införstådd i de 
olika systemen när de befinner sig på avdelningen när de ska ha vårdplanering.  Patientens 
livsvärld behöver inte ens stämma överens med de system som finns. Men för att kunna få 
vård och omsorg måste patienten ifråga acceptera systemens uppbyggnad och regler, trots att 
han eller hon inte förstår eller håller med dem. 

Jag drar slutsatsen i den här delen av analysen att det kan uppstå en viss problematik när 
brukarens livsvärld krockar med de system personalen jobbar efter. Resultatet visar bland 
annat att patienten ofta har för lite information om de möjligheter som finns, varför de ska ha 
ett vårdplaneringsmöte och hur det kommer att se ut. Särskilt gäller det brukare som deltar på 
ett vårdplaneringsmöte för första gången, så har de sin livsvärld att luta sig emot. Det 
påverkar deras sätt att se på de diskussioner och beslut som formas under vårdplanerings-
mötet. Bristen på kunskap och information sätter patienten ännu mer i underläge, eftersom det 
är personalen som besitter all kunskap och kan på så sätt styra mötet och utformningen av 
eftervården. Det blir svårt för en patients att kräva det som han har rätt till om kunskapen om 
det som finns att välja på inte finns. Resultatet visar att brukaren är i beroendeställning, dels 
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på grund av att de professionella ofta är väldigt många och de har behov som de 
professionella kan tillfredsställa. 

Patienter med psykiska sjukdomar eller störningar kan ha en livsvärld som skiljer sig mot 
övriga deltagare mer än vanligt, i fall av exempelvis svåra psykoser. Respondenterna har tagit 
upp exempel på situationer där patienten har en annan verklighetsuppfattning och/eller anser 
sig klara av mycket mer än de egentligen gör. Det är en situation där patientens och 
personalens livsvärldar kommer i konflikt, vilket är en svår situation för personalen att 
förhålla sig till. Systemet kräver bland annat att patienten måste ge sitt samtycke för att vård 
och omsorg ska ges (förutom vid tvångsvård), samtidigt som patienten själv inte anser sig 
vara i behov av stöd och eftervård kanske inte tar emot det.  Men utifrån personalens livsvärld 
så behöver patienten hjälp och stöd då de bedömer patientens verklighetsuppfattning som 
felaktig. När personalen påpekar detta för patienten kan den reagera på olika sätt, exempelvis 
ilska, eftersom patientens livsvärld inte ser ut som de övriga framställer det som.  

Resultatet visar även att personalen kan ha skilda åsikter om situationer kring vårdplanerings-
möten, vilket kan relateras till deras olika livsvärldar och system de representerar. Eftersom 
de olika systemen kommun och landsting har olika strategier och förhållningssätt kan det 
skapa konflikter om hur man hanterar olika situationer, exempelvis eftervården. Varje 
deltagare egna bedömningar utifrån sitt system och strukturer som präglar det. Men 
bedömningen görs även utifrån varje individs livsvärld. 

Det som även står för personalens livsvärld är deras attityder, förhållningssätt till övriga 
deltagare och förväntningar. Varje deltagare under vårdplaneringsmötet gör sina egna 
bedömningar med bakgrund i sin livsvärld, de normer de är vana vid, de åsikter och fördomar 
de har. Alla deltagare gör sin egen bedömning av situationen och bildar sig en uppfattning om 
de personer som befinner sig i rummet. Utifrån resultatet kan jag tolka att personalens och 
patientens uppfattning spelar lika stor roll för mötets gång. Personalen kan bli styrd av 
faktorer som att de är nya i sitt yrke, om de är nervösa inför mötet, om de har hört rykten om 
patienten eller om de tycker om en viss patient eller inte. Detta gäller även för patienten och 
hur han förhåller sig till situationen och till de övriga deltagarna. En ömsesidig relation, 
kunskap och bra kommunikation och mötesteknik kan underlätta missförhållanden mellan de 
olika livsvärldarna och systemen. Resultatet visar att brist på information och kunskap är en 
av källorna till missförstånd och onödiga diskussioner.  

7.2 Handling och bemötande under vårdplaneringsmötet 

En social handling uppkommer vid interaktionen mellan minst två deltagare för att skapa en 
gemensam handlingsplan, där deltagarna väljer det som är mest relevant för att bemästra 
situationen de befinner sig i. Syftet med kommunikativt handlande är tolkning, förståelse och 
åstadkommande av ett samförstånd, att alla deltagare tillsammans kan fullfölja sina planer i en 
situation som de har definierat tillsammans menar Habermas (2006), vilket utifrån resultatet 
av intervjuerna anses vara det ideala förhållandet under vårdplaneringsmöten där alla 
deltagare tillsammans kan enas om vad som är bra för patienten ifråga. 

Handlingsplanen, i det här fallet vårdplanen som vårdplaneringsmötet ska resultera i, skapas 
genom en gemensam förståelse för patientens situation och en definition som formas genom 
dialoger och samspel. För att det ska vara möjligt krävs en kommunikation som alla deltagare 
förstår och att deltagarna har samma kunskap och förutsättningar för att kunna delta i 
diskussionerna. Resultatet visar att med hjälp av bra samtalsmetodik och struktur för att alla 
ska kunna komma till tals kan detta uppnås. Deltagarna är i såna fall beroende av varandra, att 
alla deltagare ska låta varandra komma till tals, att man lyssnar och tar tillvara på vad var och 
en har att säga.  
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Resultatet visar att det ofta uppstår missförstånd och att utrymmet för att alla deltagare ska 
komma till tals inte finns där. Resultatet visar att professionella deltagare vill framföra vad de 
kan erbjuda, vad de tycker är bäst för patienten och de vill få övriga deltagare med på sina 
resonemang om vad som är bäst för patienten. Jag kan dra tydliga kopplingar i dessa 
situationer till det strategiska handlandet, som kännetecknas av att deltagarna strävar mot att 
uppnå sina egna mål. Habermas (2006) förklarar att strategiskt handlande innebär att aktören 
väljer sina medel för att förverkliga sina mål eller åstadkomma ett visst tillstånd, i detta fall att 
framföra sina åsikter och planer.  

Detta leder ofta till att de professionella använder sig av ett språk och av begrepp som är 
karaktäristiska för det system som de respresenterar. Språket bli medvetet eller omedvetet ett 
medel för att uppnå sitt mål. Det finns även deltagare väljer att framföra sina åsikter under 
mötet, andra väljer att dra sig tillbaka och träffa patienten enskilt efter mötet för att uppnå sina 
mål. Vilken väg man väljer beror främst på vilken uppgift och vilka möjligheter man har när 
man kommer till mötet. För exempelvis personal som befinner sig på avdelningen är vård-
planeringsmötet det tillfälle man ska framföra information om brukaren, medan andra 
representanter kan välja att återkomma med sina synpunkter vid ett annat forum. Enligt 
Habermas (2006) väljer varje aktör de handlingsalternativ som lovar framgång och de är inte 
beroende av andra aktörers handlingar, som istället är medel eller hinder för aktörens 
framgång. En aktör som får stöd i sina handlingar av andra deltagare ser de som medel, andras 
åsikter och mål kan förenas med aktörens egen handling och strategi. Då skapas interaktions-
mönster och en social ordning bland deltagarna om man ser detta utifrån Habermas teori. 
Språket kan alltså fungera som ett medel för att uppnå mål, men när det kommunikativa 
handlandet är i fokus används språket till dialoger som leder till interaktion och samförstånd. 

I resultatet kan jag även se att de professionella deltagarna kan träffas enskilt utan patienten 
just för att skapa interaktionsmönster och social ordning. Det är om nätverket träffas innan 
brukaren får komma in för att diskutera möjligheter och metoder för eftervården. Jag ser 
tydligt att det finns kopplingar med det strategiska handlandet i och med att patienten som 
dessa beslut berör inte får vara med i samtalen. Patienten får istället komma in i efterhand och 
antingen neka eller acceptera de lösningar som presenteras, eventuellt välja mellan ett par 
möjligheter.  

7.3 En fördjupad förståelse 

När ett kommunikativt handlande tillämpas har alla deltagare möjlighet att delta på mötet och 
alla deltagare har samma förutsättningar. Det kommunikativa handlandet handlar om att 
undvika oenighet och missförstånd genom att uppnå en förståelse sinsemellan, menar 
Habermas (1995). Genom att lyssna på vad varje deltagare har att säga i tur och ordning kan 
missförstånd och det som respondenterna kallar för ”onödiga diskussioner” undvikas. Dessa 
uppstår främst för att det strategiska handlandet tillämpas istället för det kommunikativa. 
Genom att använda sig av ett kommunikativt handlande under vårdplaneringsmötet kan 
patientens situation förbättras. Bemötandet kan på så sätt stämma överens med det resultatet 
definierar som ett gott bemötande. Patienten blir delaktig och alla kommer till tals och har 
samma värde i förhållandena under vårdplaneringsmötet. Patienten är då inte i samma 
beroendeställning som när det strategiska handlandet praktiseras och jämlikhet kan inte 
uppnås ifall vissa deltagare har bättre förutsättningar än andra deltagare.  

Jag ser en koppling mellan vårdplaneringens syfte och det kommunikativa handlandet. Syftet 
med vårdplaneringsmötet är att ge patienten goda förutsättningar efter utskrivning i form av 
eftervård, stöd och service. Insatserna är frivilliga och måste accepteras av personen som ska 
ta emot de. När alla deltagare tillsammans kommer fram till de bästa lösningarna och hjälps åt 
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att informera och bidra med kunskap skapas bättre förutsättningar för brukarens livssituation, 
vilket kan göra att personalen känner större tillfredsställelse inte bara under vårdplanerings-
mötet, men även sitt dagliga arbete. Enligt Habermas (2006) är det genom kulturell 
reproduktion, socialisation och integration som formar livsvärlden. Det kommunikativa 
handlandet kan bidra med kunskaper och förståelse för systemen och för varandras 
livsvärldar, vilket jag tolkar som att det även kan underlätta utformning av mål och att hitta 
gemensamma handlingsplaner under vårdplaneringsmöten. 

8. Diskussion 

Jag tycker att jag har fått svar på syftet med min uppsats och mina frågeställningar. Syftet 
med studien är att beskriva och bidra med kunskap och förståelse av hur bemötandet under 
vårdplaneringsmöten för personer med psykiska funktionshinder ser ut utifrån personalens 
perspektiv. Resultatet ger en bild av hur vårdplaneringar ser ut, hur personalen uppfattar 
bemötandet och hur de tycker att det ideala vårdplaneringsmötet borde se ut. Genom analys 
och kopplingar till tidigare forskning har jag även fått en djupare förståelse för hur 
bemötandet för personer med psykiska funktionshinder under vårdplaneringsmötet ser ut.  

8.1 Resultat med kopplingar till tidigare forskning 

Resultatet visar att personalen upplever att bemötande under vårdplaneringsmöten för 
personer med psykiska funktionshinder ofta är bristandet, och påverkas enligt personalen av 
många olika faktorer. Dels är det omgivande faktorer som organisationens utformning, 
arbetsmiljö, vilka möjligheter eller hinder, med flera, som påverkar vilket bemötande 
personalen har mot brukaren. Det är även inre faktorer som spelar stor roll, så som inre 
resurser, mående, stress och attityder mot de människor vi möter.  

Personalen upplever att brukaren blir överkörd under vårdplaneringsmötena och att utrymmet 
för brukarens delaktighet inte är särskilt stor, vilket påverkas av personalens bemötande under 
vårdplaneringsmötet. Resultatet visar även att brukaren kan ha svårt att förstå vad personalen 
pratar om eftersom det händer att de använder ett språk som brukaren inte är insatt i. Förutom 
ovannämnda aspekter, bidrar uppsatsen med förståelsen av är brukarens beroendeställning 
något som uppmärksammas av personalen. Brukaren är oftast själv och de professionella är 
alltid många fler under dessa möten.  

Villkoren är därför inte lika för alla deltagare under mötet. När antalet personal under 
vårdplaneringsmötet är för stort finns det tendenser att personalen pratar ofta över huvudet på 
brukaren. I dessa situationer är det många som vill komma till tals, vilket kan bli på bekostnad 
av brukarens utrymme under mötet. Det kan även vara svårt för vissa brukare att sätta sig 
emot många deltagare, särskilt när de är i beroendeställning. Även tidigare forskning har visar 
att när antalet deltagare under mötet är för stort så påverkas mötet negativt (Ring, 1995). 
Personalens upplevelser om bemötandet bidrar med kunskap som visar att brukaren har en 
utsatt ställning under vårdplaneringsmötet. Studien bidrar med förståelse av att brukaren är i 
stort sätt beroende av personalens bemötande för att kunna vara delaktig eller bli överkörd 
under vårdplaneringsmötet. 

När brukaren är i en sådan situation anser jag att det är viktigt att personalen är uppmärksam 
på sitt bemötande och att bemötandet är genomtänkt. För att förhållandena under 
vårdplaneringsmötet ska bli mer jämlika och brukaren ska känna sig mindre i beroende-
ställning krävs en medvetenhet av alla deltagare för att inte tappa detta. Delaktighet är en 
aspekt som påverkas av vilket bemötande och attityd personalen har mot brukaren, vilket både 
mitt resultat och tidigare forskning visar (Dill, 1995; Efraimsson, 1995; Ring, 1995). Genom 



 
 

 29

att bidra med kunskapen och uppmärksamma hur bemötandet ser ut under 
vårdplaneringsmöten för personer med psykiska funktionshinder finns det en chans att det 
sker en förbättring för brukarens situation. 

Det som är specifikt för studien är problematiken kring målgruppens psykiska hälsa. Studien 
bidrar med en förståelse för att bemötandet kan vara problematiskt när det gäller olika skeden 
av brukarnas psykiska mående. Det är situationer där personalen måste väga sina handlingar, 
sitt bemötande och överväga vad som är bäst lämpat för patienten och samtidigt ha 
självbestämmande i åtanke.  

Resultatet visar att vårdplaneringsmötena och bemötandet har stor variation beroende på 
uppsättningen av människor som deltar och personen som är ordförande under mötet. Ifall 
personen som leder mötet har en bra mötesteknik, påverkas bemötandet och brukaren kan då 
komma till tals och blir delaktig i mötet. I andra fall kan brukaren bli överkörd eller 
överröstad och har ingen möjlighet att komma till tals. Deltagarna upplever även att sättet 
deltagarna uttrycker sig på har stor påverkan på brukarens situation under vårdplanerings-
mötet, huruvida man får med sig brukaren och får honom eller henne att känna sig som 
huvudpersonen under mötet.  

Dill (1995) förklarar i sin studie att en vårdplanering består av en blandning av vad vårdgivare 
har att erbjuda för patientens bästa, vad patienterna önskar och vad familj, samhälle och andra 
aktörer tillåter. Dills (1995) förklaring stämmer överens med mitt resultat, vilket jag även kan 
utveckla med att påstå att blandningen sällan har en jämn fördelning mellan det vårdgivare 
har att erbjuda, patienternas önskemål och det övriga aktörer tillåter, i synnerlighet när 
patienternas önskemål inte kommer fram under vårdplaneringsmötet. Det är enligt mig en 
viktig synpunkt som bidrar med kunskap om hur bemötande kan se ut under vårdplanerings-
möten.  

Studien bidrar även med förståelse för omgivande faktorer som kan påverka bemötandet 
under samordnade vårdplaneringsmöten. Personalen upplever en brist i en regelbunden 
struktur och samtalsmetodik. Den tidigare forskningen tar upp att det saknas en regelbunden 
struktur under vårdplaneringsmötena samt att mötestekniken är dålig även där målgruppen är 
äldre (Ring, 2005). Jag har övervägt om det är möjligt att ha en regelbunden struktur för 
vårdplaneringsmötena, särskilt när de oftast skiljer sig beroende på uppsättningen av 
deltagare. Målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar är väldigt komplex och 
det finns lika många utformningar för eftervård som det finns brukare. Det jag har kommit 
fram till är att riktlinjer eller en dagordning att följa kan underlätta situationen under 
vårdplaneringen så länge det finns utrymme för flexibilitet.  

Resultatet visar att personalen även upplever en stor brist i samordningen och informations-
överföringen mellan de olika huvudmännen. Det upplevs av personalen påverka bemötandet 
under vårdplaneringarna negativt på grund av bland annat missförstånd. Jag har reflekterat 
över att en bättre samordning och kunskapsöverföring kan bidra med ett bättre bemötande 
eftersom samordning och informationsöverföring kan underlätta situationen under vård-
planeringsmötet.  

Enligt mina resonemang kan kunskapen om varandras verksamheter och tankesätt dels skapa 
gynnsammare förutsättningar för förståelsen professionella emellan, dels underlätta 
kommunikationen. Ett integrerat kunskapsutbyte med olika perspektiv kan bidra med ett 
helhetstänk som gynnar brukaren och underlättar hans eller hennes situation och planering för 
eftervård. Istället för att diskutera vad var och en av de olika vårdgivarna kan göra, kan de 
istället komma fram till vad alla kan göra tillsammans. 
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Det som jag finner intressant är att resultatet även visar att det finns en stor efterfrågan av att 
man under vårdplaneringsmötet borde ta tillvara på brukarens åsikter, delaktighet och 
självbestämmande, men att vårdplaneringsmöten är forum där dessa aspekter ofta glöms bort. 
Även den tidigare forskningen visar att dessa aspekter ofta förbises (Dill, 1995; Efraimsson, 
1995; Ring, 1995). Jag tolkar utifrån mitt resultat att vårdplaneringar inte upplevs ha samma 
värde för alla professionella som deltar under dessa möten. Resultatet visar även att en del 
professionella inte ser det som ett forum för att fatta de beslut som tas där, utan väljer att 
återkomma.  

Det som främst säger emot delaktighetsaspekten enligt mitt resultat är situationer där 
nätverket träffas innan patienten får komma in. Efraimssons (2005) studie visar att föreskrifter 
i hälso- och sjukvårdslagar som tar upp vikten av delaktighet och inflytande inte efterföljs 
under vårdplaneringar, vilket jag tydlig kan koppla till mitt resultat bland annat när brukaren 
inte får delta under hela mötet. Även om det finns personal som ser fördelar i att nätverket ska 
träffas och diskutera innan brukaren kommer in, vill jag även lyfta att en del av personalen ser 
det som en problematik. Jag kan återkoppla problematiken till stycket ovan. Jag tror att bättre 
informations- och kunskapsöverföring även skulle kunna skapa förutsättningar så att 
situationer där brukaren kommer in efter att nätverket har haft sitt möte kan undvikas. 

Jag har funderat på varför det inte är självskrivet att fokus ska ligga på brukaren utan att ha en 
särskild medvetenhet kring det. Jag har kommit fram till att många är väldigt fokuserade på 
sina yrkesroller och vill framföra sina åsikter om brukarens eftervård. Åsikterna präglas av 
den vårdvärld man kommer ifrån, vilket gör att det kan komma i konflikt med andra 
deltagares betraktelsesätt.  Det kan leda till att det uppstår diskussioner kring vems synpunkter 
som är bäst lämpade och det kan leda till att man tappar fokus på brukaren och börjar prata 
med övriga deltagare istället.  

Jag har en förståelse för att vårdplaneringsmöten är endast en del av hela vård- och 
omsorgsvärlden, men för individen är det ett möte som syftar till att planera eftervården och 
situationen efter utskrivning, där man planerar brukarens väg till ett friskare liv.  

8.2 Slutsatser 

De slutsatser jag har kommit fram till är att en bättre samordning och bättre informations-
överföring kan bidra med ett bättre bemötande eftersom detta påverkar förutsättningarna för 
bland annat kommunikation under vårdplaneringsmötet. Personalens kunskap om varandras 
områden och tankesätt skulle skapa gynnsamma förutsättningar för förståelse och 
kommunikation, och tiden under vårdplaneringsmötet skulle då utnyttjas för att informera 
brukaren istället för diskussioner personal emellan om vems ansvar ligger på vad.  

Riktlinjer eller en dagordning kan underlätta situationen under vårdplaneringsmötena så länge 
det finns utrymme för flexibilitet, eftersom det är en väldigt komplex situation där 
uppsättningen av människor varierar mellan möten. En medvetenhet från personalens sida om 
att brukaren har huvudrollen under hela mötets gång är något att sträva mot under de 
samordnade vårdplaneringsmötena. 

8.3 Diskussion om utförandet 

Den kvalitativa metoden har gett mig möjligheten att samla in data som baseras på 
respondenternas egna upplevelser. Intervjuerna har resulterat i ett omfattandet material med 
många intressanta utgångspunkter och redogörelser. Eftersom jag använde mig av 
samtalsområden kunde respondenterna berätta fritt utifrån händelse de upplevde var relevanta 
för ämnet. Flera av respondenterna hade förberett sig och funderat på hur de upplever 
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bemötandet, vilket jag ser som en fördel med tanke på materialet jag har fått fram. Jag anser 
att jag har valt rätt metod att arbeta efter, men vad gäller respondenterna har jag fått en 
ensidig bild av bemötandet. Det hade varit intressant att även undersöka brukarnas 
upplevelser av bemötandet, men tyvärr fanns inte tiden för det.  

Ett problem jag stötte på var att hitta tidigare forskning inom mitt forskningsområde. Jag tog 
hjälp av en bibliotekarie för att hitta material, men det gav endast ett fåtal studier som var 
användbara i mitt arbete. För att kunna presentera relevant forskning valde jag att fokusera på 
studier om vårdplaneringsmöten där målgruppen inte var personer med psykiska funktions-
hinder. Jag legitimerar mitt val då studierna belyser samma fenomen som min studie 
fokuserar på.  

Det jag upplevde som problematiskt med den kvalitativa metoden var att skapa en 
intervjuguide som gav mig relevanta svar för mitt syfte. Därför valde jag att skapa samtals-
områden som gav respondenterna möjlighet att berätta fritt om sina upplevelser samtidigt som 
jag hade möjlighet att styra in samtalet på rätt spår med hjälp av följdfrågorna. För att vara på 
den säkra sidan valde jag att genomföra en testintervju för att eventuellt kunna ändra i 
intervjuguiden. Det positiva med de kvalitativa intervjuerna var just dynamiken under 
intervjuerna. Respondenterna utgick från sina egna upplevelser och kunde återkoppla till det 
de själva tyckte var relevant. Samtidigt kunde både jag och respondenterna ställa frågor. Vissa 
respondenter hade frågat mig vad jag menar med vissa frågor, vilket jag tyckte var lite svårt 
att formulera för att inte leda de in på ett visst spår. Det är något som är värt att tänka igenom 
innan intervjuerna. Intervjuerna kunde ha att påverkas av min förförståelse om jag inte hade 
varit noga med att inte ställa riktade frågor, även om jag ibland hade lust att fråga om mer 
specifika saker.  

Respondenterna valde jag dels utifrån personal som jag har träffat via praktikplats, både från 
den arbetsplatsen men även från arbetsplatser jag hade gjort studiebesök på. Jag visste att 
personalen hade varit med om vårdplaneringsmöten med målgruppen när jag kontaktade dem. 
Men det var upp till personalen själva vem/vilka från varje arbetsplats som kunde ställa upp. 
Om det är en fördel eller en nackdel tycker jag är svårt att överväga eftersom jag inte upplever 
att respondenterna har varit särskilt påverkade av att de kände mig sedan innan. Jag kan tänka 
mig att de kände sig bekväma under samtalet och att intervjuerna skedde under avslappnade 
former. När det gäller övriga respondenter kom jag i kontakt med dem genom en 
områdeschef, och jag bokade intervjuerna beroende på när respondenterna kunde ställa upp. 
Det var personer jag aldrig har träffat innan, med även dessa skedde under avslappnade 
former. Det som skilde sig mest åt var just om de var förberedde eller inte samt hur mycket de 
hade att berätta. Jag tydliggjorde innan varje intervju att jag tar hänsyn till de forskningsetiska 
aspekterna, vilket jag tror bidrog med att respondenterna kände sig trygga med att berätta fritt 
om sina upplevelser. 

Samtalsområdena jag skapade gav mig mycket material att arbeta med, vilket var en 
problematik i sig. Respondenterna gav oftast olika beskrivningar av fall om bemötande, vilket 
kunde känneteckna bemötandet på olika sätt, men jag hittade många likheter och huvuddrag 
trots det. Fördelen under intervjuerna var att jag kunde använda bandspelare, för det hade 
annars varit svårt att återskapa det respondenterna tog upp under intervjuerna. Det var 
tidskrävande att transkribera och sedan ta sig igenom alla intervjutexterna och hitta relevanta 
teman och kopplingar mellan olika uttalanden. När jag väl bestämde mig för huvudteman gick 
det ganska enkelt att sortera materialet, men jag hittade ständigt nya och intressanta spår. 
Tyvärr var tidsramen för studien var för knapp för att göra fler uppföljningar. Svårigheten låg 
i att få ner hela resultatet på ett visst antal sidor och att komprimera innehållet så att det blir 
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enkelt för läsaren att förstå. Jag upptäckte även intressanta nyanser i det materialet jag hade, 
vilket även kunde tolkas på många olika sätt.  

Jag kommer nu in på mitt teorival som präglade min tolkning av materialet. Eftersom jag 
tidigare hade läst in mig på Habermas teorier, kunde jag använda Habermas begrepp som 
verktyg för att analysera materialet. Teorins betydelse för resultatet var att jag såg det utifrån 
termerna livsvärld och system, och de processer som uppstår under vårdplaneringsmötet 
kunde jag tolka utifrån det kommunikativa och det strategiska handlandet. 

När det gäller validitet för min studie anser jag att den är hög eftersom personalen själva fick 
berätta vad de hade för upplevelser. Resultatet gav mig en bra bild av hur bemötandet ser ut 
under vårdplaneringsmöten och vilka förhållanden som kan påverka bemötandet, vilket jag 
tyckte var väldigt intressant och relevant för studien. Jag hade inte från början ställt frågan 
vad det är som påverkar bemötandet. Eftersom samtliga respondenter tog upp det så bedömde 
jag att det var relevant även för min studie. Det gav mig ett rikare resultat än jag hade 
förväntat mig. Jag anser att jag har utgått från syftet med studien och frågeställningarna där 
resultatet har visar vad personalen tycker är relevant att ta upp.  

Framtida forskning 

Mina förslag till vidare forskning är att undersöka om gemensam struktur skulle påverka 
bemötandet under vårdplaneringsmöten och om det kunde påverka dess kvalitet. Hur brukare 
påverkar bemötandet eller göra jämförelser mellan bemötandet inom olika sektorer, skillnader 
eller likheter, och vilka faktorer som kan påverka dessa. Det som även vore intressant att 
forska kring är samordningen mellan kommun och landsting och metoder som skulle kunna 
förbättra dessa och om det på något sätt skulle påverka bemötandet. 

Bemötande är kopplat till interaktionen mellan människor, vilket kan studeras på hur många 
ställen och situationer som helst. Jag valde att fokusera på vårdplaneringsmötet eftersom jag 
uppfatta det som en särskild situation. Bemötandet mot personer med psykiska 
funktionshinder kan undersökas inom andra vård- och omsorgssituationer, i lärande miljöer 
och alla möjliga situationer i vardagen. Genom att studera bemötande kan vi lära oss mycket 
om hur människor fungerar, hur vi själva agerar och hur vi kan bli bättre på interaktionen med 
andra människor.  

Jag tror att all forskning om både om bemötande och andra fenomen inom psykiatri och 
socialpsykiatri kommer bidra med förbättring, särskilt studier gjorda i Sverige eftersom jag 
tror att det finns mycket kvar att studera. Mina förhoppningar är att forskningen kan lyfta 
personer med psykiska funktionshinder ytterligare, så att deras situation kan förbättras – både 
inom vård- och omsorgssituationer och i samhället.  
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Bilaga 1  

 
Missivbrev 
 

 

Hej! 
 

Jag heter Dominika Heyda och är student vid Mälardalens Högskola. Jag läser min sista 
termin på det Beteendevetenskapliga programmet med inriktning Social omsorg. Det är nu 
dags för mig att skriva mitt examensarbete inom fördjupningsområdet social omsorg.  

Jag har valt att göra min studie om bemötande mot brukare inom socialpsykiatrin under 
vårdplaneringsmöten vid utskrivning från psykiatrisk avdelning. Syftet med studien är att 
undersöka hur personalen uppfattar sitt bemötande och brukarens situation under 
vårdplaneringen. Vårdplaneringsmötet är ett avgörande moment för brukarens eftervård och 
omsorg när han/hon skrivs ut från avdelningen. 

För att få ett bra underlägg för min studie kommer jag att intervjua 6-8 personer inom 
kommunen och landstinget som har erfarenhet av vårdplaneringsmöten och som har jobbat 
med målgruppen psykiskt funktionshindrade. Deltagandet är frivilligt och materialet jag 
samlar in kommer att behandlas konfidentiellt och i sammanställningen kommer det inte 
framkomma vilka personer som medverkat under intervjuerna. Ingen förutom mig kommer att 
ta del av den information jag samlar in. Deltagandet kan även avbrytas utan vidare 
förklaringar. Under intervjuerna kommer jag att använda mig av en intervjuguide och 
intervjuerna kommer att spelas in. Materialet kommer att användas endast i 
undersökningssyfte och kommer att förstöras efter att studien är klar. 

Tid och plats för intervjuerna kan vi komma överens om tillsammans, det viktiga är att det 
känns bekvämt för Er. Har ni några frågor om min studie eller intervjun får Ni gärna kontakta 
mig.  

Hälsningar, Dominika Heyda 
 

 

____________________________ 



 
 

 

Bilaga 2  

 
 
Intervjuguide 
 

 

Samtalsområden 
 

- Berätta om din studie- och yrkesbakgrund 

- Berätta om några fall/situationer från vårdplaneringsmöten så utförligt som möjligt 

- Berätta om det ideala vårdplaneringsmötet 

 
  

Följdfrågor: 
 

 

Vilket innehåll har ett vårdplaneringsmöte? 

Samtalsområden 

Delar i mötet 

Roller 

 

- Hur uppfattas personalens roller och brukarens roll? 

- Hur ser kommunikationen ut mellan personalen och brukaren? 

- Hur förhåller sig personalen gentemot brukaren? 

- Hur förhåller sig brukaren till personalen? 

- Skiljer sig vårdplaneringsmötena beroende på vilken brukare det gäller? 

- Berätta om dina positiva och negativa erfarenheter och upplevelser om… 

- Vad finns det för problem, begränsningar och svårigheter kring… 

 



 
 

 

Bilaga 3 

 

Information inför intervjuer 
 
I detta dokument har jag tagit upp lite bakgrundsmaterial till min undersökning. Jag 
presenterar syftet med min studie, definition av begreppet bemötande och förklaring till de 
forskningsetiska aspekterna. Jag önskar att ni reflektera kring begreppet bemötande och ni får 
gärna ha en egen definition av begreppet. Eftersom studien kommer att behandlas 
konfidentiellt eftertraktar jag ärlighet i Era svar. 

Syfte 
Syftet med studien är att belysa problemet och bidra med kunskap om hur brukare inom social 
psykiatrin bemöts utav personal under samordnade vårdplaneringsmöten. Det jag kommer att 
fokusera främst på är personalens egen upplevelse av bemötandet mot patient/brukare. Jag 
hade gärna velat ha med patienternas upplevelser, men arbetets omfång räcker inte till i denna 
studie.  

Forskningsfråga 
Hur upplever personalen sitt bemötande gentemot brukaren under ett vårdplaneringsmöte? 

Begreppet bemötande 
Enligt Hydén (2001) innebär bemötande en aktiv handling. Det kan vara inom professionella 
relationer där den professionella parten inte bara möter en patient/brukare, utan även bemöter 
den andra parten. Hydén drar en skillnad mellan att möta och bemöta en annan person, där 
bemötande är ett komplex begrepp som inte bara bygger på formella regler, utan främst på 
vardagliga normer och uppträdanden. Bemötande innebär att man använder sig själv som 
verktyg och att man ser till personen bakom titeln ”brukare/patient”. 

Hydéns definition är relevant för min studie då författaren preciserar bemötande i samband 
med professionellt arbete, vilket även är vad min studie kommer att fokusera på. 

Begreppen brukare och patient 
Inom kommun och landsting använder man sig utav olika benämning på klienterna. Inom 
landstinget använder man begreppet patient och inom kommunens verksamheter används 
begreppet brukare. Jag har mest erfarenhet av att använda mig av begreppet brukare, som 
används inom social omsorg vilket jag främst kommer att använda mig av. I uppsatsen 
kommer jag i vissa delar även använda mig av begreppet patient, beroende på om texten 
refererar till kommunal verksamhet eller landstinget. 

 

  



 
 

 

Bilaga 4  

 

Tidigare forskning 
 

Under den här rubriken presenterar jag vilka studier jag använder för min tidigare forskning. 
Jag har sammanlagt använt mig av fem källor, vilka är en avhandling, en forskningsrapport 
och tre vetenskapliga artiklar. 

Avhandlingen är skriven av Eeva Efraimsson (2005), som har skrivit sin avhandling om äldre 
kvinnors möten med den institutionella vårdvärden med fokus på vårdplaneringsmötet. 
Studien har genomförts genom en kvalitativ metod i form observationer och intervjuer. 
Empirin bygger på videoinspelat material av åtta vårdplaneringsmöten och sju intervjuer med 
patienterna som vårdplaneringsmötena ägde rum för. Intervjuerna gjordes fyra dagar till tre 
veckor efter vårdplaneringen. 

Rose-Marie Ring har forskat i samband med projektet Vårdplanering – det goda mötet (2005) 
som gjordes under 2004 genom Dalarnas forskningsråd. En projektgrupp bildades utav Rose-
Marie Ring och biståndshandläggare, MAS, chef för enhetschefer, chef för sjuksköterskor, m 
fl. Studien genomfördes i form av enkätundersökningar och deltagande observationer under 
vårdplaneringsmöten på fyra sjukhus under en månads tid. Resultaten kartlagdes och visade 
att det fanns stora brister i bemötandet under samordnade vårdplaneringsmöten. Studien 
fokuserar på vårdplaneringar för äldre inom Dalarnas kommun. 

De tre artiklarna från olika vetenskapliga tidsskrifter jag har använt mig utav har behandlat 
etik för vårdplaneringsmöten, åsikter om hospitliseringsprocessen sedd utifrån patienternas 
och vårdgivares perspektiv, samt en studie som behandlar åsikter om anhörigas deltagande 
under vårdplaneringsmöten ur patienternas och de anhörigas perspektiv. Samtliga artiklar har 
ett vetenskapligt förhållningssätt och är granskade. 

Studien The ethics of discharge planning for older adults: an ethnographic analysis är 
framställd av Anne E. P. Dill (1995). Författaren har i sin studie utgått från etnografisk data 
för att utforska etiska dilemman vid utskrivning av äldre personer. Författaren gjorde 
deltagande observationer av deltagarnas dagliga rutiner genom att följa med dem i deras 
dagliga arbete. 

Artikeln The role of relatives in discharge planning from psychiatric hospitals: The 

perspective of patients and their relatives (Desmarais, Paquin, Pawiluk, Perreault, 
Provencher, Tardif, 2005), är genomförd med en kvalitativ metod i form av halvstrukturerade 
intervjuer med öppna frågor. 130 patienter och 40 anhöriga var intervjuade i början av 
patientens sjukhusvistelse och efter utskrivning. 

Hospitalisation process seen by patients and health care professionals (Allaz, Luthy, 
Perneger, Rentsch, 2003) är en studie som utfördes på ett sjukhus Schweiz. Studien baseras på 
intervjuer med patienter och vårdpersonal och observationer i sex olika enheter för 
rehabilitation, psykosocial och lindrande vård. Sammanlagt var det 254 patienter som 
utvärderade sin sjukhusvistelse. 

 


