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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Hälso- och sjukvården har stora utmaningar när det gäller både 
personella- och ekonomiska resurser. Nya arbetssätt krävs med högre grad av 
samverkan mellan vårdgivare. Samordnad individuell plan (SIP) är reglerat i lag och 
syftar till att skapa en delaktig och trygg individ samt främja samverkan. 
Sjuksköterskan sammankallar till SIP och är en naturlig part i teamet med ansvar för 
omvårdnaden. 
  
Syfte: Var att undersöka erfarenheter av samordnad individuell plan (SIP), hos 
sjuksköterskor på vårdcentral och i hemsjukvård  
 
Metod: Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats. Två 
fokusgruppsintervjuer genomfördes med sjuksköterskor från primärvård och 
kommun. En manifest innehållsanalys resulterade i tre kategorier; personcentrering, 
samverkan och patientnytta.  
 
Resultat: I resultatet framkom tre kategorier; personcentrering, samverkan och 
patientnytta. 
 
Slutsats: Sjuksköterskan behöver vara lyhörd för individens behov av anpassad 
information gällande SIP, så att individens delaktighet främjas. Att sjuksköterskan på 
vårdcentralen är fast vårdkontakt med ansvar för att sammankalla, leda och 
dokumentera SIP har varit en framgångsfaktor. Men det finns utmaning i 
framtagande av individuell plan så att SIP blir det personcentrerade verktyg 
individen behöver för att vara delaktig och trygg.  
 
Nyckelord: samverkan, vårdplanering, information, trygghet, lyhördhet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Coordinated Individual Plan (CIP) 

    Nursing experience in primary care and municipality  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 MAIN SUBJECT: Nursing 

 AUTHOR: Stefan Sandqvist & Marita Sandqvist  

 SUPERVISOR: Ylva Ståhl 

 JÖNKÖPING  2018 06 



 
 

 

Summary  

 

Background: Healthcare has major challenges in terms of both personal and financial 
resources. New ways of working are required with greater cooperation between 
healthcare providers. Coordinated Individual Plan (CIP) is regulated by law and aims 
to create a participant and safe individual as well as promote collaboration. The nurse 
convenes CIP and is a natural party in the Nursing Team. 
 
Purpose: Was to study experiences of coordinated individual plan (CIP), in nurses at 
the health center and in home care 
 
Method: The study has a qualitative design with inductive approach. Two focus group 
interviews were conducted with nurses from primary care and municipalities. A 
manifest content analysis resulted in three categories; personal centering, 
collaboration and patient benefit. 
 
Result: The result was three categories; personal centering, collaboration and patient 
benefit. 
 
Conclusion: The Nurse needs to be responsive to the individual's need for custom 
information regarding CIP, so that the individual's participation is promoted. 
Nursing at the health center is a permanent care contact with responsibility for 
gathering, leading and documenting CIP has been a success factor. However, there is 
a challenge in developing individual plans so that CIP becomes the person-centered 
tool the individual needs to be part and safe. 
 
Keywords: collaboration, care planning, information, security, responsiveness 
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Inledning 

 

Den nya lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som 
gäller from 1 januari 2018, syftar till att främja en god vård med kvalité för individer 
som efter utskrivning från sjukhus behöver insatser från socialtjänst och hälso- och 
sjukvård. Primärvården blir en aktiv part i processen, individer som behöver ska få en 
fast vårdkontakt och samordnad vårdplanering som resulterar i en Samordnad 
individuell plan (SIP) (SFS 2017:612). 
 
SIP är ett dokument som beskriver pågående vård- och omsorgsinsatser och 
upprättas när olika vårdgivares insatser behöver samordnas. Idag tar ofta individen 
eller närstående ett stort ansvar för att samordna vården och omsorgen, vilket är 
både tidskrävande och en belastning (Nordström, Josephson, Hedberg & Kjellström, 
2016). SIP förväntas främja individens möjligheter till ett tryggt och självständigt liv, 
där välfungerande team kring individen ger effektiva arbetsflöden och ökad 
patientsäkerhet (SKL, 2016a). Sjuksköterskan är ofta den som sammankallar till SIP, 
och är en naturlig del i teamet med ansvar för omvårdnaden kring patienten. Det är 
därför angeläget att få mer kunskap om sjuksköterskans erfarenheter av SIP. 
 

 
Bakgrund  

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SFS 2017:612), 
ersätter lagen gällande Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 
(SFS 1990:1 404). Lagens intentioner är att patienter som inte längre har behov av 
slutenvårdens resurser inte skall kvarstanna på sjukhus, utan skall kunna lämna 
sjukhuset på ett tryggt och säkert sätt. Detta skall åstadkommas genom ökad 
samverkan mellan vårdgivare, där landstingets öppna vård får ett samordningsansvar 
som fast vårdkontakt. Redan i lagstiftning från 2010 fanns bestämmelse om att 
kommun och landsting efter samtycke skulle upprätta en SIP för de individer som 
hade behov av stöd och hjälp från flera vårdgivare (Socialtjänstlagen, SFS 2001:453, 
Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 1982:763). Betänkandet inför den nya lagen visar att 
vården och omsorgen inte har lyckats med implementeringen av SIP. Det har 
inneburit att individer som har behov av samordning, i hög grad inte har fått 
erbjudande om SIP, vilket i sin tur förmodas leda till otrygghet både för individ och 
personal. Utredningen påvisar att detta kan vara en bidragande orsak till att patienter 
idag kommer in till sjukhus i onödan (SOU 2015:20).  
 
Slutbetänkandet inför lagen visar att Sverige har en ”sjukhustung” hälso- och 
sjukvård, och att primärvården måste vara basen, ”första linjen in”, för individer med 
behov av hälso- och sjukvård. Det krävs ett effektivare resursutnyttjande av hälso- 
och sjukvårdens och socialtjänstens sammantagna resurser. Där ledtiderna vid 
utskrivning från den slutna vården behöver hållas så korta som möjligt och att 
planeringen för patientens hemgång startar redan vid inskrivningen (SOU 2016:2).  
Lagen föreskriver att kommun och primärvård påbörjar planeringen för individens 
hemgång när de får inskrivningsmeddelande från slutenvården. 
Inskrivningsmeddelandet ska skickas inom 24 timmar där läkaren informerar om  
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inläggningsorsak och förväntad tidpunkt för när patienten beräknas vara 
utskrivningsklar (SFS 2017:612). 
Om patienten efter utskrivning behöver insatser från både landsting och kommun 
skall en samordnad vårdplanering genomföras efter samtycke från patienten. En fast 
vårdkontakt skall utses i den landstingsfinansierade öppna vården som 
sammankallar till vårdplaneringen inom tre dagar efter utskrivningsmeddelandet 
tillsänts. Den fasta vårdkontaktens uppgift är att stödja individen och överblicka dess 
hela vårdsituation. Vårdplaneringen görs tillsammans med individen samt eventuella 
närstående och de som ansvarar för insatserna. Vid vårdplaneringen ska en SIP 
upprättas (SFS 2017:612). 
 

Samordnad individuell plan (SIP) 

Vård och omsorg blir alltmer komplext och ställer krav på samordning och tydliga 
arbetssätt (Axelsson & Axelsson, 2006; SKL, 2016b) som leder till förbättrad 
patientsäkerhet och tidsvinster. SIP främjar möjligheten att arbeta professionellt i 
team som i förlängningen möjliggör en god arbetsmiljö och hushållning med de 
gemensamma resurserna (SKL, 2016b). Samordnad vårdplanering med SIP blir en 
viktig del i processen som ska göra det tydligt för individen, närstående och för 
personalen vem som ansvarar för vad. Den skapar också möjlighet för individen att 
bli mer aktiv i vården av den egna hälsan (SKL, 2017).  
 
SIP är sedan 2010 reglerat i lag och syftar till att skapa en delaktig och en trygg 
individ samt att främja samverkan mellan vårdgivare (Socialtjänstlagen, SFS 
2001:453, Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 1982:763). Implementeringen av 
arbetssättet med SIP har inte fungerat i stort sedan lagen infördes (SOU 2016:2). 
Socialstyrelsen (2013) såg i en undersökning behovet av samordning i vården av barn 
och unga då den inte fungerade som det var tänkt. I den nya lagen om Samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, trycker man åter på betydelsen av att 
individer med behov av samordning erbjuds en SIP och en fast vårdkontakt (SFS 
2017:612).  
 
SIP kan den individ få som behöver hjälp med att samordna vården då denne behöver 
insatser från både landsting och kommun. Lagen om SIP gäller inte enbart i samband 
med sjukhusvistelse utan även vid andra tillfällen där behovet kan uppstå såsom när 
en individ har problem med sin skolgång eller när samverkan kring vård och omsorg i 
hemmet inte fungerar (Nordström et al, 2016). SIP gäller alla åldrar och alla vård- 
och omsorgsbehov.  
Dokumentet ska innehålla vad individen kan göra själv, vad hen behöver hjälp och 
stöd med, vem som ansvara för vad och kontaktuppgifter till ansvarig vårdgivare. SIP 
skall även innehålla aktuellt datum för uppföljning och information om vem som har 
ett övergripande ansvar för dokumentet (SKL, 2016b).  
Individens behov styr vilka som ska ingå i vårdteamet och medverka vid 
vårdplaneringen. Det kan vara till exempel biståndshandläggare, sjuksköterska från 
hemsjukvård/vårdcentral, fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare, undersköterska eller 
myndighet såsom försäkringskassa (Ibid). Vid utskrivning från sjukhus är det den 
utsedda fasta vårdkontakten som ansvarar för att kalla till samordnad vårdplanering 
där SIP upprättas (SFS-2017:612).  
 
Den nya lagen lättar på bestämmelsen om var SIP skall utföras. Detta innebär att 
vårdplaneringen med fördel kan göras i bostaden efter utskrivningen och inte som 
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idag, när den oftast sker på sjukhus innan utskrivning. Att göra vårdplaneringen i 
patientens bostad förmodas leda till bättre bedömningar av individens fortsatta 
behov (SOU 2015:20). 
Processen för SIP innebär att den som uppmärksammar ett behov initierar SIP efter 
samtycke från individen. Lokala rutiner avgör vem som kallar till vårdplanering, vid 
utskrivning från sjukhus är det den landstingsfinansierade öppna vården. På mötet 
planeras insatser utifrån individens behov, det bestäms datum för uppföljning och 
vem som är ansvarig för planen. Planeringen dokumenteras och individen erhåller 
sin plan. Respektive verksamhet utför och ansvarar för insatserna (SKL 2016b). SIP 
skall utgå från vad som är viktigt för individen och syftet är att skapa trygghet och 
delaktighet (SKL, 2016b).  
I Norge har individuell planering funnits inom hälso- och sjukvården sedan 1999 och 
inom socialtjänsten sedan 2003. En studie där visar på att vårdgivarna i teamet 
behöver vara medvetna om att i en vårdrelation är det personalen som har ett 
maktövertag och att det krävs att de har viljan att överföra det till individen (Slettebø 
et al, 2006). När individen har makten innebär det att hen kan ha kontroll över sitt 
liv och sin hälsa (Blomqvist, 2012).  
 

Samverkan i Team  

Förväntningarna på sjukvården ökar och kraven på medarbetarna blir allt högre. För 
att få den både effektiva och säkra vård som framtiden kräver, är behovet av 
gemensamma kompetenser för de olika professionerna som är involverade i vården 
viktiga (Axelsson & Axelsson, 2006; Eklund Nilsen & Jensen, 2011). Sex 
kärnkompetenser har tagits fram för att utveckla den framtida utbildningen för bland 
annat sjuksköterskor. De sex kompetenserna som värderas lika är personcentrerad 
vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, informatik och 
säker vård (Cronenwett et al, 2007; Dolansky et al, 2017).  
 
Kärnkompetensen Samverkan i team som även läkare, fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter anslutit sig till, bygger på att de olika professionerna samlar sina 
olika kompetenser för att på bästa sätt gemensamt tillgodose patientens behov av 
vård och omsorg. Patienten och även i förekommande fall anhöriga, involveras som 
naturliga deltagare i teamet. Det är viktigt att professionerna i teamet ser sig själv 
som verktyg för att uppnå det patienten behöver (Svensk sjuksköterskeförening & 
Svenska Läkaresällskapet, 2017). Teamsamverkan kräver också en öppen atmosfär av 
tillit i gruppen och kollegorna måste kunna lita på varandra att det som har planerats 
eller tidigare avtalats kommer att utföras (Dunér & Wolmesjö, 2015). Denna trygghet 
kommer då att forma gruppen så att den skillnad som finns inom gruppen tornar bort 
till förmån för en god samverkan (Kvarnström et al, 2006). Samordnad individuell 
planering med SIP som resultat är ett exempel på en sådan process, där varje 
profession eller funktion är viktig och ansvarig för sin del utifrån individens 
sammanlagda behov av vård och omsorg.  
 
Grunden för ett väl fungerande team är att det finns förmåga att både kunna ge hjälp, 
be om hjälp och ta emot hjälp. Att en sjuksköterska förväntas ge hjälp, utefter sin 
kompetens, till en patient är naturligt. Men samma sjuksköterska förväntas även ha 
förmågan att ta emot hjälp, när den erbjuds. Att erbjudas hjälp kan utmana invanda 
mönster och roller på ett sätt som gör det problematiskt för mottagaren. För att på 
sikt få en samverkan som fungerar krävs tillit och förtroende mellan professionerna 
(Cronenwett et al, 2007) 
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Sjuksköterskans funktion i teamet  
Teamarbete utifrån sjuksköterskans arbete kan delas upp i operativ nivå och 
strategisk nivå. Operativ nivå innefattar det fysiska samarbetet mellan olika 
professioner som sker i interaktion mellan två eller flera individer som samtidigt 
utför behandling på en patient. Strategisk nivå handlar om planering, upplägg och 
gemensam strategi för att fördela den gemensamma uppgiften. Det kan vara 
planering inför en behandling, att koordinera arbetet under pågående behandling 
eller att dela erfarenheter efter utförd behandling (Berlin, 2013).  
Ett välfungerande team där sjuksköterska ingår som en naturlig del med 
huvudansvar för omvårdnaden (Cronenwett et al, 2007), leder till en bättre 
arbetsmiljö och bättre utnyttjande av de gemensamma resurserna (SKL 2016). 
 

Omvårdnad 

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och god omvårdnad innebär att 
individen får en god och säker vård utifrån behovet och den aktuella situationen 
(Leplege et al, 2009). Personcentrerad vård, som är en av kärnkompetenserna, 
främjar att personen blir sedd och förstådd utifrån sina behov, värderingar och 
förväntningar med en vilja att ge personen vård på dess villkor med integritet och 
värdighet (Cronenwett et al, 2007).  Varje människa är både unik och olik alla andra, 
och att vårda någon personcentrerat är att se den personen individuellt och 
skräddarsy ett bemötande just för den personen. Tillsammans med patienten skapar 
sköterskan ett klimat för god omvårdnad. Detta görs genom att lära känna patienten i 
mötet och bekräfta att sjuksköterskan förstår patientens kontext och dennes vilja 
med sitt eget liv (Leplege et al, 2009). För att göra detta möjligt krävs att personen 
känner att sjusköterskan är villig att ge av sin tid för att lyssna till patienten 
(Edvardson & Watt, 2017). 

Att ge varje patient möjlighet att återge sin livshistoria är ett värdefullt sätt att förstå 
dennes situation och hälsohistoria. Om man bortser från patientens berättelse så 
riskerar man att fokusera mer på symtom och sjukdomar än på patienten (Boström, 
Ernsth-Bravell, Björklund & Sandberg, 2016) Att närma sig patienten 
personcentrerat börjar med att man lyssnar till dess levnadshistoria som en 
redogörelse för hennes sjukdomar och symtom men också deras inverkan på dennes 
liv (Ekman et al, 2011).  

Sjuksköterskans arbete att samordna olika vårdinsatser och vara en ”spindel i nätet” 
är en omvårdnadsåtgärd för att underlätta patientens vardag (Preheim, Armstrong & 
Barton, 2009). Att som sjuksköterska vara fast vårdkontakt innebär även att vara 
individens stöd för att dennes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och 
säkerhet i vården tillgodoses (SFS-2017:612). Det är av vikt att i alla 
omvårdnadsrelationer som sjuksköterska eftersträva ett balanserat maktförhållande 
så att patienten och eventuella närstående är delaktiga och upplever respekt och 
trygghet (Leplege et al, 2009).   

Trygghet och delaktighet 

Trygghet är en av de grundbultar som människan behöver för att bygga sin tillvaro. 
Individen behöver enligt Maslow behovstrappa (1987) först få de fysiologiska 
grundbehoven fyllda såsom syre, föda och vatten. När detta är tillfredsställt behöver 
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individens behov av trygghet också tillfredsställas. Detta behov kan ses i delar som 
inre och yttre trygghet. Segesten (1994) beskriver i sin trygghetsmodell den inre 
tryggheten som att ha tro och tillit till sig själv, ofta kopplad till barndomen då den 
inre självtilliten vanligtvis byggts upp. Yttre trygghet delas upp i fyra dimensioner; 
materiell trygghet, miljötrygghet, relationstrygghet och kunskaps- och 
kontrolltrygghet. Det materiell aspekten kan vara exempelvis ekonomi, bostad, arbete 
och sjukvård. Miljöaspekten är den miljö vi lever i natur med tillhörande miljöhot 
men även djuren i miljön. Relationsaspekten fylls av familj, vänner och relationer i 
vår närhet som behöver bygga på ärlighet och ömsesidighet. Kunskaps- och 
kontrolltrygghet är närbesläktat med de tre andra aspekterna av trygghet men är mer 
känslan av att ha kunskap och kontroll över sin tillvaro att veta vad som förväntas och 
vilka krav som ställs (Ibid). Ett antal individer med kroniska sjukdomar beskriver 
trygghet som att ha kontroll över sin egen situation, känna egenmakt och även att ha 
tilltro till sin egen bedömning av den egna hälsan. De känner också att det skapar 
trygghet att ha möjlighet att ifrågasätta den vård som den vårdande parten föreslår 
(Burström et al, 2007).  

Känslan av delaktighet kan delas upp i tre faktorer. Den ena faktorn är behovet av 
samtal där syftet med samtalet är att utbyta kunskap. Den andra faktorn är 
kontinuitet i kontakter där igenkänningen är en betydelsefull trygghetsfaktor. Den 
tredje faktorn är behovet av kontroll, vilket anges vara att ha kontroll över när saker 
och ting skall göras men också kontroll över att det som skall ske, verkligen sker 
(Kiessling & Kjellgren, 2004). Att kunna förutse vad som kommer att hända och att 
ha möjlighet att kunna hantera situationen ger en känsla av kontroll (Hammer, 2006; 
Lassiter, 2011) och att ha kontroll är att känna sig trygg (Hammer, 2006; Pettersson 
& Blomqvist, 2011; Wassenaar, Schouten & Schoonhoven, 2014). 

För att kunna förutse vad som kommer och även förstå varför, krävs att individen får 
information som ökar kunskap och ger större möjlighet att ta självständiga beslut. 
Detta resulterar i en ökad känsla av att styra sitt liv och vara delaktig i 
beslut (Slettebø et al, 2006; Wassenaar, Schouten & Schoonhoven, 2014 ). 

Självbestämmande (autonomi) har fått en allt större betydelse inom vård och omsorg 
och beskriver patienters rätt till möjlighet att fatta beslut om den egna 
livssituationen. Syftet med självbestämmande är att trygga patientens valfrihet, 
säkerställa rätten till information men även krav på rätten till samtycke av planerad 
vård och behandling (Lindberg, Fagerström, Sivberg & Willman, 2014).  

Att som vårdtagare känna egenmakt (empowerment) kan beskrivas i fyra steg. En god 
kommunikation och en levande dialog med patienten som ger denne möjlighet till 
vara delaktig i besluten om den egna vården. Patientcentrering med en anpassad vård 
utefter patentens egna behov och önskningar. Att ge patienten den kunskap som 
behövs för att kunna ta självständiga beslut i sin vård. Att ge patienten möjlighet till 
ett aktivt deltagande i vårdprocessen, utan den är det omöjligt att åstadkomma 
egenmakt (Catro, Regenmorel, Vanhaecht, Sermeus & Hecke, 2016). 
Att inte bli lyssnad till ger en känsla av att vara i underläge i förhållande till 
vårdpersonalen och att inte få information i den mängd som man önskar, skapar en 
känsla av att sakna egenmakt (Nordgren & Fridlund, 2001). Resultatet av att få 
information och att var delaktig blir då ett lindrat lidande och en känsla av att vara 
medansvarig i sin egen vårdprocess och därigenom känna egenmakt (Wåhlin, 2017). 
Men det ökar också värdigheten i den vård som den unika personen har rätt till 
(Eriksson, 1994).  
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Då vården inte lyckats med implementeringen av SIP sedan lagen kom 2010 och då 
sjuksköterskan inom primärvård och kommun är en naturlig deltagare i teamet kring 
den samordnade vårdplaneringen och SIP, är det värdefullt att fånga deras 
erfarenheter. Detta för att få kunskap om vad eller vilka påverkansfaktorer som finns 
för att arbetet med SIP ska bli lyckosamt. Så att individens delaktighet i sin vård och 
omsorg främjas med möjlighet till ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv. Men 
även att närstående och berörda professioner får en samlad bild av individens 
situation och vad som är överenskommet, vilket i sin tur främjar samverkan (SKL 
2016).   

 
 
Syfte 
 

Syftet var att undersöka erfarenheter av samordnad individuell plan (SIP), hos 
sjuksköterskor på vårdcentral och i hemsjukvård  

 

Material och metod 

Design 
 

Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats. Kvalitativ metod valdes då den 
är lämplig för att undersöka ett fenomen i den miljö där den är aktiv. (Marshall & 
Rossman, 2016). En induktiv studie utgår från empirin och forskaren undersöker ett 
fenomen så förutsättningslöst som möjligt för att sen beskriva det så korrekt som 
möjligt (Pribe & Landström, 2017).  
Fokusgruppsintervju med en kvalitativ innehållsanalys valdes för att svara på syftet 
(Krueger & Casey, 2015; Wibeck, 201o). En fokusgruppsintervju kan definieras som 
en forskningsteknik där man använder fokusgrupper för insamling av data. 
Fokusgruppsintervjun utgår från ett ämne som forskarna i förväg har bestämt och 
personerna i fokusgruppen får diskutera relativt fritt om ett givet ämne under ledning 
av en moderator (Wibeck, 2010).  
 

Urval och datainsamling 
 

Ett bekvämlighetsurval har genomförts med två fokusgrupper med fyra 
sjuksköterskor i varje grupp. Ett lämpligt antal deltagare i en fokusgruppsstudie av 
detta slag anses ligga mellan 4-8 deltagare (Krueger & Casey, 2015; Wibeck, 2010). 
Inklusionskriterierna var att fokusgrupperna skulle bestå av en grupp sjuksköterskor 
som arbetar inom den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården samt en grupp 
sjuksköterskor som arbetar inom den landstingsfinansierade primärvården, se tabell 
1. Detta eftersom det i huvudsak är sjuksköterskan inom kommun och primärvård 
som deltar i SIP.  Deltagarna i fokusgrupperna skulle alla vara verksamma i södra 
Sverige.  
Kontakt togs via mail med en socialchef i en kommun (bilaga 1) samt en 
verksamhetschef för en vårdcentral (bilaga 2). Samtycke efterfrågades för deltagande 
i studien av fyra sjuksköterskor som socialchefen och verksamhetschefen gav 



7 
 

kontaktuppgifter till och som skulle tillfrågas att ingå i fokusgruppen. 
Fokusgruppsintervjun skulle ske vid ett tillfälle, under cirka en timme. Inget för- eller 
efterarbete krävdes av deltagarna. Brev till informanterna bifogades i mailen, samt ett 
dokument där vederbörande chef fick godkänna deltagande. I återvändande mail från 
chef fanns namngivna informanter. Kontakt togs därefter med de namngivna 
informanterna via mail, där informationsbrev bifogades (bilaga 3). Skriftligt 
godkännande av deltagande från informanterna inhämtades vid intervjutillfället.  
 
Tabell 1.  Bakgrundsvariabler på deltagande sjuksköterskor (n=4 i varje fokusgrupp) 

Informant Ålder Kön Utbildning Yrkesverksamma 
år 

N1 * 54 Kvinna Distriktsköterska 29 
 

N2 * 44 Kvinna Sjuksköterska 4 
 

N3 * 52 Kvinna Distriktssköterska 18 
 

N4 * 47 Kvinna Distriktsköterska 20 
 

N5  46 Kvinna Specialist 
sjuksköterska - 
Vård av äldre 

14 

N6  30 Kvinna Sjuksköterska 7 
 

N7  35 Kvinna Sjuksköterska 8 
 

N8  51 Kvinna Sjuksköterska 5 
 

* Sjuksköterska anställd inom den Landstingsfinansierade primärvården 
 
Fokusgruppsintervjun med informanter från den kommunala hälso- och sjukvården 
ägde rum i sköterskornas personalrum på ett äldreboende. Intervjun med 
informanter från den landstingsfinansierade primärvården ägde rum i ett 
konferensrum på en vårdcentral. En av författarna antog funktionen som moderator 
och den andra fungerade som observatör. Moderatorns uppgift var att välkomna 
informanterna, presentera kör-ordningen och ställa den öppnande frågan, för att 
sedan ta ett steg tillbaks så att informanterna kunde diskutera fritt utifrån ämnet 
genom påståenden och frågor till varandra. Observatörens uppgift var att anteckna 
och särskilt observera den ickeverbala kommunikationen. Observatören hjälpte 
moderatorn att fördela tiden mellan informanter så att alla kom till tals och skötte 
även inspelningsutrustningen. Observatör kunde även efter intervjuerna debriefa 
moderatorn och på så sätt hjälpa till med sorteringen av tankar (Wibeck, 2010).  
 
Fokusgruppsintervjuerna tog vardera cirka en timma att genomföra. För att ”bryta 
isen” och få igång diskussionen, där alla hade möjlighet att ge ett snabbt svar 
(Krueger & Casey, 2015), ställde moderatorn den öppna frågan ”- När jag säger SIP, 
vad är det första ni tänker på då”. Författarna hade en i förväg färdigställd 
frågeguide (bilaga 4) (Krueger & Casey, 2015; Wibeck, 201o) som innehöll ett antal 
uppföljnings-frågor om informanternas erfarenheter för att kunna uppmuntra till 
fortsatt diskussion om informanterna saknade fortsatta ämnen att diskutera (Krueger 
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& Casey, 2015; Wibeck, 2010). Med hjälp av intervjuguiden ville forskarna fånga 
informanternas erfarenheter av SIP, hur de såg på samverkan, individens delaktighet 
i framtagandet av SIP samt om den skapar trygghet för individen.  
 
 
Intervjuerna spelades in med hjälp av 2 stycken mobiltelefoner, för att ha den ena 
som back-up om något gått snett. Efter intervjuerna överfördes inspelningen till ett 
portabelt dataminne (usb-sticka), som förvarats inlåst. I samband med överföringen 
raderades materialet i respektive mobiltelefon. 

 

Dataanalys 
 

Efter varje fokusgruppsintervju transkriberades allt material noggrant genom att 
ordagrant notera varje ord, skratt, nyanser i talet och eventuella uppehåll. Materialets 
omfattning uppgick till totalt 41 stycken A4-sidor. Att utföra detta arbete gav 
ytterligare möjlighet till bearbetning av materialet som gav en större förståelse av det 
som sagts, inför analysen (Elo & Kyngäs, 2008). Varje deltagares namn ersattes med 
en siffra för att avidentifiera informanterna. Moderatorns namn ersattes med 
bokstaven (M) och dennes frågor fetmarkerades.  
Transkribering och analysarbetet genomfördes tillsammans då det endast var två 
fokusgrupper. Det var viktigt att ha en kontinuerlig dialog mellan författarna, men 
också med den utsedda handledaren som tagit del av materialet och analysprocessen, 
så att trovärdigheten och kvaliteten på arbetet förblev högt (Granheim & Lundman, 
2004). Förutom att handledaren läst en del av utskrifterna har endast författarna haft 
tillgång till hela utskrifterna och inspelningarna. 
Fokusgruppsintervjuerna analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys med 
hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) analysmodell. Med en manifest 
innehållsanalys ser forskaren till det som direkt sägs i intervjuerna utan att inkludera 
tolkningar av det underförstådda som är mer vanligt i den latenta innehållsanalysen 
(Ibid).  
 
Analysen genomfördes enligt följande: Steg 1. Forskarna läste igenom den 
transkriberade texten upprepade gånger för att få en bra bild av helheten. Steg 2. De 
ord och meningar som är relevanta till syftet plockades ut och bildade 
meningsbärande enheter. Steg 3. De meningsbärande enheterna kondenserades 
sedan för att korta texterna men ändå inte förlora essensen i meningarna. Steg 4. De 
kondenserade meningsbärande enheterna kodades sedan. Kodningen innebär att 
forskarna ger de kondenserade meningarna en benämning som är en kortfattad, ofta 
med bara något ord, beskrivning av deras innehåll. Steg 5.  Koder som hörde ihop 
grupperades och bildade subkategorier. Steg 6. Forskarna bearbetade sedan 
subkategorierna för att kunna föra in dem i gemensamma kategorier, se tabell 2. 
Kategorierna svarade på frågan ”vad?” texten innehåller på en beskrivande nivå och 
utgör det manifesta innehållet i intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004). 
Analysprocessen ledde fram till 3 kategorier och 7 subkategorier. 
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Tabell 2. Exempel på analysprocess från meningsbärande enhet till bildande av en 
kategori.                             
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
text 

Kod Subkategori Kategori 

Personen är ju den 
som känner sig bäst 
själv…är expert på 
sig själv och det är ju 
det man…det är dom 
som vet vad…och hur 
dom har sitt… 

Personen är 
expert på sig 
själv, de vet vad 
och hur de har 
det 

Patienten är  
expert på sig 
själv 

Vikten av  
lyhördhet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personcentrering 
 

…det är bättre att 
skriva kort, 
tillsammans med 
patienten… med dom 
orden som de 
använder lite mer… 
konkret att det är 
min plan det här… 
det blir mycket text 

För att patienten 
skall tycka att 
SIP är ”min 
plan” är det 
bättre att skriva 
den kort och 
med patientens 
egna ord  

Personcentrerad 
och anpassad 
individuell plan 

Vikten av 
lyhördhet 

Jag tycker att vi 
försöker att styra in 
på ”vad är viktigt för 
dig” och…vad är det 
du vill och…det är 
jätte svårt  

Vi försöker utgå 
från vad som är 
”Viktigt för dig!” 
Det är jättesvårt  

Vikten av att 
utgå från vad 
som är viktigt 
för dig 

Delaktigheten 
främjas 

 

Etiska överväganden 
 

Alla aspekter inom ett forskningsarbete skall genomsyras av ett etiskt tänkande. Det 
finns alltid en fara att människor som deltar i en studie kan utsättas för risk att 
utnyttjas, då de används som medel för att uppnå kunskap, av dem som utför 
forskningen. Forskningsetiken finns som skydd för dessa individer för att värna deras 
grundläggande värde och rättigheter (Kjellström, 2017).  
Etiska överväganden har genomförts utifrån Helsingfors-deklarationen som ger 
riktlinjer som fokuserar på medicinsk klinisk forskning (Declation of Helsinki, 2013). 
Studien har även grundat sig på Vetenskapsrådets (2002) etiska principer som 
belyser informations-, samtycke-, konfidentialitet- och nyttjandekrav. Även de etiska 
principerna från Belmontrapporten som anger tre principer för etiskt tänkande i 
samband med forskning har beaktats. De tre principerna är Respekt för personen, 
Göra-gott-principen och Rättviseprincipen (The Belmont Report, 1979). 
Författarna var medvetna om att det fanns risker med fokusgrupper då informanter 
kanske ger mer av sig själv i diskussionen än vad som först var tanken (Kjellström, 
2017). Riskerna för detta minimeras genom det informationsbrev som delgavs 
informanterna inför fokusgruppsintervjuerna. I informationsbrevet angavs sekretess 
från författarnas sida och att informanterna hade rätt att avbryta deltagande när de 
eventuellt ville utan att ange orsak. Vikt lades under fokusgruppsintervjuerna på att 
alla fick möjlighet att säga vad man tänkte men även att inte behöva säga det man 
inte önskade framföra och därigenom skydda individen från att utsättas för högre 
risker än vad som görs i vanliga vardagslivet (Polit & Beck, 2016). Författarna har 
även inhämtat informerat samtycke från både Socialchef och Verksamhetschef. 
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Informerat samtycke bygger på att visa respekt för person genom etiska principer 
som anger att författarna bör skydda deltagarnas frihet och självbestämmande. Det 
var viktigt att säkerställa att informanterna önskade delta av egen vilja och ge dem 
möjlighet att fundera över deltagandet (Ibid). I en fokusgruppsdiskussion finns 
möjlighet för deltagarna att styra diskussionen efter egna tankar och ger den enskilde 
informanten möjlighet att själv avgöra om och när han eller hon vill uttala sig eller 
inte. Detta innebär att fokusdiskussion är att ses som etiskt tilltalande (Wibeck, 
2010). En känslig aspekt är att författarna ska garantera konfidentialitet men 
detsamma kan aldrig garanteras från de övriga informanterna vilket bör belysas inför 
diskussionerna så att deltagarna uppmärksammas på det (Ibid). Diskussionerna som 
har spelats in som ljudfiler har hanterats konfidentiellt och forskarna har 
tystnadsplikt. De inspelningar som har genomförts har förvarats i ett portabelt 
dataminne (usb-sticka), som förvarats inlåst. Inspelningarna, godkännandet för 
deltagandet i studien med namn på informanterna kommer att destrueras 
omedelbart efter att arbetet presenterats och godkänts.  
 

 
 

Resultat 

 

Analysen av materialet från fokusgruppsintervjuerna ledde fram till tre kategorier 
samt sju subkategorier. Kategorierna personcentrering, samverkan och patientnytta 
presenteras som huvudrubriker följt av tillhörande subkategorier (Tabell 3). 
 
Tabell 3. Kategorier och subkategorier 

Kategorier 
 

Subkategorier  

Personcentrering - Vikten av lyhördhet  
- Delaktigheten främjas 

Samverkan - Kunskapens betydelse 
- Förbättrad kommunikation 
- Problematik kring avvikelsehantering  

Patientnytta - Vinster med vårdplanering  
- Utmaningar i framtagande av individuell 
plan 

 

Personcentrering 

Kategorin Personcentrering beskriver sjuksköterskans erfarenhet av vikten av lyhördhet 
samt erfarenheten av att delaktigheten främjas i vårdplaneringen och framtagandet av 
den individuella planen. 
 
Vikten av lyhördhet  
Sjuksköterskan uttrycker vikten av att vara lyhörd för individens behov av 
information kring vad en vårdplanering innebär. Informationen är viktig för att 
kunna ta ställning till samtycke. Men även för att individen ska kunna förbereda sig 
inför mötet. Upplevelsen är att individerna inte får den information som behövs för 
att förstå vårdplaneringens syfte och mål. 
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Betydelsen av att lyssna in och anpassa mötesformen utifrån varje individs förmåga 
framkom när det gällde barn och personer med kognitiv svikt. Det är bland annat 
placeringen i rummet, att vara välkomnande mot individen som huvudperson och att 
anpassa miljön för att individen skall känna trygghet och delaktighet. Men även 
vikten av att skapa ett samtalsklimat som ger förutsättningar för individen att våga 
ställa frågor och uttrycka vad som är viktigt för personen.  
 

”..säg att det är ett barn… kanske inte hade blivit det här klassiska, vid 
ett bord och stolar, det hade kanske vart i ett lekrum. För att få 
patienten att känna sig trygg och delaktig, så att man är på samma 
nivå”. (N6) 

 
Erfarenhet av att vara inkännande för individens behov av integritet nämndes 
gällande den yngre patienten. Till exempel vill inte yngre ta upp vissa frågor vid 
vårdplaneringen utan i enrum vid annat tillfälle. Sjuksköterskan har erfarenhet av att 
den äldre generationen inte är van vid att hävda sin rätt. De ifrågasatte inte en 
auktoritet och det är svårt att som gammal och sjuk veta vad man vill, vad man kan få 
och behöver. De äldre upplevs även ha svårt att ta emot hjälp och att sjuksköterskan 
behöver vara lyhörd för att vissa individer har behov av stöd för att kunna hävda sin 
rätt, men även behov av mer tid och information för att kunna ta beslut. 

 
”… kan det vara en generationsgrej då? En äldre person är van att ta 
order från läkare och sjukvård… dom yngre är mer på sitt och säger 
hur dom vill ha det… känslan är att dom äldre gärna ”faller in” i ledet… 
dom är inte så vana att säga emot en läkare eller sköterska” (N5) 

 
Den samordnade individuella planen som behöver utformas utifrån varje individs 
behov när det gäller ”hur” den ska skrivas. Sjuksköterskan ser vikten av att vara 
lyhörd för individens specifika förutsättningar för att utforma planen till individen på 
bästa sätt.  
I samband med utskrivning från slutenvård får individen ett antal olika dokument 
däribland SIP. Detta ser sjuksköterskan som en svårighet för individen att förhålla sig 
till, vilket ofta leder till att dokumenten samlas på hög. Sjuksköterskan är medveten 
om problemet och ser behovet av att i varje enskilt fall efterfråga planen och att vara 
lyhörd för om individen är i behov av genomgång av densamma.  
 
Delaktigheten främjas 
Sjuksköterskan upplever att vårdplaneringens samtalsstruktur har förbättrats sedan 
det nya arbetssättet infördes, med vårdsamordnaren som leder mötet. 
Samtalsstrukturen främja parternas delaktighet i vårdplaneringen men främst 
vårdtagarens.  
Att vid vårdplaneringen utgå från ”Vad är viktigt för dig?” för att ge förutsättningar 
till ökad delaktighet, upplevs som svårt. Det är en kulturförändring både för individ 
och vårdgivare. Sjuksköterskans erfarenhet är att det är svårt för patienten att direkt 
svara på den frågan, att individen inte är van vid att vården utgår från dennes 
uttalade prioriterade behov. Sjuksköterskan är medveten om den maktposition hen 
innehar i mötet både i vårdplaneringen och i vården. Samtalet mellan vårdgivare och 
patient har historiskt sett utgått från vad professionen ansett vara viktigt för 
individen med utgångspunkt från det den drabbats av. Sjuksköterskan tycker det är 
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en positiv utveckling med individens delaktighet men ser även att det kommer ta tid 
att få det nya förhållningssättet att genomsyra all verksamhet.  

 
”… jag tycker att vi försöker att styra in nu på att vad är viktigt för dig 
och vad är det du vill och… det är jätte svårt. Jag tror att det svåra är 
att man har en patient som kanske inte är så van att få uttrycka sina 
behov... man är i beroendeställning på nåt vis…och man är van kanske 
att nån hjälper en, man får det nån bestämmer åt en… man kanske inte 
så van att man får säga och uttrycka vad man själv vill tänker jag...” 
(N2) 

 
Informationen som ges till individen gällande den individuella planen upplever 
sjuksköterskan som otillräcklig för att individen skall förstå vikten av deltagande i 
vårdplaneringen, att se den som sin plan som alla ska arbeta efter och som styr 
insatserna. Att individanpassa informationen är viktigt, särskilt när det gäller 
personer med kognitiv svikt eller psykisk ohälsa. Sjuksköterskan har erfarenhet av att 
dessa individer ibland blir oroliga av viss information och mår bättre av att lämna 
vårdplaneringen. Sjuksköterskan ser även att det är viktigt att efterfråga och följa upp 
planen med individen. Det är dock vanligt vid uppföljning och utvärdering av SIP, att 
personen inte ens vet vad det är för ”brev” eller ”plan” som sköterskan hänvisar till 
och som personen har fått hemskickad till sig efter vårdplaneringen.  
 
Sjuksköterskan är positiv till anhörigas deltaktighet i vårdplaneringen. Äldre och 
personer med psykisk ohälsa samt de med kognitiv svikt nämns specifikt. När barn 
till äldre är med är det vanligt att den äldre överlåter till barnet att bestämma.  
Det upplevs ibland komplicerat när patient och anhörig inte är överens om målen 
eller om anhörig tar över, vilket minskar individens delaktighet. 

 
”..men anhöriga tycker att det ska va liksom si och så och patienten 
tycker ”men jag klarar nog det här, jag gör det själv, jag gör det i min 
takt” och det kan ju bli lite konflikt märker jag emellan den det gäller då 
och anhöriga.” (N4) 
 

Samverkan 

Kategorin Samverkan beskriver sjuksköterskans erfarenhet av kunskapskapens 
betydelse, förbättrad kommunikation och problematik kring avvikelsehantering i 
samverkan mellan slutenvården, vårdcentralen och hemsjukvården. 
 
Kunskapens betydelse 
Sjuksköterskan ser att de har fått olika förutsättningar när det gäller möjligheten att 
delta i utbildningar i att lära sig det nya arbetssättet kring samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård. Sjuksköterskan ser att detta leder till okunskap kring 
processens olika steg, vilket påverkar samverkan negativt eftersom den ena 
vårdgivaren inte förstår den andres sätt att hantera processen.  
 
Att det är fler professioner som deltar i vårdplaneringen nu jämfört med tidigare 
arbetssätt, är positivt för individen och professionen anser sjuksköterskan. 
Sjuksköterskan upplever att var och en kompletterar med sin kunskap i teamet och 
alla förstår vad som förväntades av dem. Tillsammans har de ett gemensamt ansvar 
och hjälpas åt, vilket är en trygghet i samverkan. 
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”… men hur som helst så är det hemskt skönt att ha med så många  
professioner som möjligt i dom olika delarna… att träffas tillsammans 
med dom olika professionerna gör ju stor fördel, istället för att hålla på 
och tappa nånting på vägen, för det är ju det som är risken att man gör 
och även vårdtagaren vet vad dom kan vända sig till och vad som 
förväntas av dom.” (N5) 

 
Sjuksköterskan upplever ökad kännedom kring patienter med stort vårdbehov sedan 
primärvården blivit en del av teamet kring vårdplaneringen. Patientansvarig läkare 
ser vinster med vårdplaneringen i sig, då de får information och lärdom om 
individen. Detta främjar även det interna samarbetet mellan patientansvarig läkare 
och vårdsamordnaren som får en mer komplett bild utifrån individens uttalade behov 
då denne är expert på sig själv.  
 
Förbättrad kommunikation 
Sjuksköterskan uppfattar kommunikationen och samverkansklimatet mellan 
vårdcentralen och hemsjukvården som gott. Det nya arbetssättet har främjat vi-
känslan mellan de båda huvudmännen. De har regelbundna möten som leder till 
förståelse för varandra med vårdtagaren i fokus, de upplever att diskussionerna i 
telefon har minskat. Dock upplevs samverkan med sjukhuset har försämrats, men de 
anser att alla har ett gemensamt ansvar att den förbättras. 
 

”..man får ju förståelse för varandra, man kan diskutera på ett annat 
plan, man har ju sin vårdtagare i centrum, även om dom inte är fysiskt 
där så pratar man ju om vissa saker tillsammans… ja och vi har 
vårdtagaren i centrum och inte bara på våra egna arbetsuppgifter. 
(N5) 

 
Erfarenheterna kring funktionen vårdsamordnare, som är koordinator i processen är 
positiva och underlättar kommunikationen mellan de olika vårdgivarna. 
Sjuksköterskorna är samstämmiga i att det ger en tydlighet och styrning som 
underlättar i vårdplaneringsprocessen. De tycker att det varit ”tungrott” att 
sammankalla till en SIP, då de inte varit trygga i hur det skall göras eller formerna för 
det hela. Det har tidigare varit allas ansvar vilket de tror har lett till att ingen gör det. 
  

”Det har ju blivit bättre i och med att vårdsamordaren kom till på 
vårdcentralen, som håller i SIP. Innan fanns det ju ingen utsedd person 
utan vem som helst kunde initiera, och det kan vi ju fortfarande, men nu 
är det mer tydligt vem som håller i det.” (N6) 

 
Problematik kring avvikelsehantering 
Sjuksköterskan upplever att ett nytt arbetssätt innebär utmaningar för alla 
inblandade. Vid samordnad vårdplanering behöver till exempel de som är kallade 
komma för att SIP ska bli det samlade dokument som alla kan arbeta utifrån. Deras 
erfarenhet är att ibland uteblir någon profession trots kallelse, vilket då ska leda till 
att en avvikelse skrivs. De vill ogärna skriva avvikelser då det finns en oro att 
samverkan skall försämras. De är dock överens om att det är ett redskap för 
förbättring, och att det inte syftar till att ”peka ut” en kollega. De tar upp att parterna 
ibland inte har följsamhet till processen till exempel att någon part inte svarar på 
meddelande i Link (it-stödet för vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus) 
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vilket försvårar för den andra parten att fullfölja sin del. De har förståelse för att det 
är hög personalomsättning och stress som kan påverka följsamheten men att alla 
parter måste respektera varandra, då de ser att ingen har tid över. I samtalet har de 
en samsyn i att de bör bli bättre på att skriva avvikelser i syfte att förbättra 
samverkan och vården kring de gemensamma patienterna. 
 

”… fast jag ser ändå synergierna som nånting att man lyfter ett 
problem som annars inte blir synligt… som man måste förbättra.” (N2) 

 

Patientnytta 

Kategorin Patientnytta beskriver sjuksköterskans upplevelse av vinster med 
vårdplanering och utmaningar i framtagande av individuell plan. 
 
Vinster med vårdplanering 
Vårdplaneringen minskar risken för att saker ”hamnar mellan stolarna”. 
Erfarenheten är att anhöriga och patienter upplever mötet värdefullt, då de får 
möjlighet att ställa frågor, får ett direktnummer till vårdsamordnaren och till 
hemsjukvården. Sjuksköterskan upplever att det är lättare för individen att ta emot 
vård i hemmet och kanske föreslå sin egen vård när de träffar teamet fysiskt.  
Sjuksköterskan ser en vinst för patienten att hälso- och sjukvården nu deltar i själva 
planeringen. Tidigare var det mest fokus på individens omsorg, men som nu 
kompletterats med individens behov av hälso- och sjukvård. Detta tror 
sjuksköterskorna kan minska onödig sjukhusvistelse. 

 
”Sjuksköterskor på vårdcentralen och i hemsjukvården var inte med 
tidigare men nu fångas den medicinska biten upp, skulle patienten åka 
in till sjukhus igen blir det en ny vårdplanering där man fångar upp 
vad det var som hände, kunde man gjort någon annan insats i 
hemmet.” (N3) 

 
Utmaningar i framtagande av individuell plan 
Sjuksköterskan nämner utifrån egna erfarenheter vikten av att sätta små delmål 
tillsammans med individen vid vårdplaneringen och att det har betydelse för 
motivationen hos individen att följa den gemensamt framtagna planen. 

 
”..men just mål, att man sätter dom tillsammans och att man inte gör 
stora utan små delmål. Man frågar vårdtagaren –vad är det du vill? 
vad är det du önskar? vad kan vi göra? – då är det det vi skall jobba 
med i första hand, jag tror personen i fråga är mer motiverad att följa 
den här planen också så att det blir nånting som blir konkret, så dom 
känner att det är nånting som händer. Annars tror jag att de tappar 
sugen om det blir för stort.” (N5) 

 
Sjuksköterskan tycker det är svårt att utforma SIP så att den blir ett verktyg för 
individen både när det gäller vilka ord man skall använda samt storleken på 
dokumentet som helhet. Planen behöver göras kortare och skrivas mer konkret, mer 
till patienten med dennes egna ord.  
De är samstämmiga i att det är kontaktuppgifterna som främst är användbart för 
individen. Sjuksköterskan anser att det är anhöriga som använde SIP när det gäller 
den äldre generationen, men att de yngre använder den mer själva. När det gäller 
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barn är det föräldrarna som ser SIP som ett verktyg. Erfarenheten var att individen 
inte får information om planen, vad den syftar till och vad nyttan är för patienten.  
Sjuksköterskan tror att SIP kan förhindra onödig sjukhusvistelse om utformningen är 
rätt och om den används av individen och professionen. 

 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 

Då SIP inte är beforskat i större utsträckning var möjligheten till en litteraturstudie 
liten. Det hade varit möjligt att göra en konversationsintervjustudie med 
strukturerade frågor. Det hade då varit möjligt att rikta frågorna mer till informanten 
utifrån det specifika syftet men författarna önskade att mer få ett ”fågelperspektiv” av 
området med en bred bild och en gruppdynamik som öppnar till interaktion. Orsaken 
till det var att mer utforska det området där fenomenet uppträder, vilket ökar 
trovärdigheten (Mårtensson & Fridlund, 2017). Utifrån studiens syfte valdes 
fokusgruppsintervjuer med induktiv ansats. Denna metod rekommenderas då 
författaren vill undersöka ett fenomen i den miljö där den är aktiv (Marshall & 
Rossman, 2016; Krueger & Casey, 2015; Wibeck, 2010). För ändamålet valdes två 
fokusgrupper med 4 deltagare i varje grupp. I fokusgruppen har deltagaren möjlighet 
att på ett individuellt sätt framföra sin åsikt i interaktion med andra deltagare som 
ofta delar samma erfarenheter (Wibeck, 2010) 
 
När deltagare till grupperna skulle bjudas in kontaktades två verksamhetschefer från 
kommunfinansierad vård och omsorg och två verksamhetschefer från 
landstingsfinansierad primärvård. Nekande svar erhölls dock från dessa fyra 
verksamhetschefer. Orsaken var genomgående den höga arbetsbelastning som rådde 
på deras respektive arbetsställen, men också att det redan var bokat ett antal 
intervjuer där man ville använda sig av personalens tid och erfarenhet. Ytterligare 
förfrågningar skickades till en socialchef för kommunal verksamhet och 
verksamhetschef för primärvård. Önskan var att de tillsammans med 
sjuksköterskornas närmsta chef skulle utse lämpliga informanter utefter föreslagna 
kriterier och verksamhetens förmåga. Författarna var medvetna om att det fanns en 
risk med att cheferna skulle utse informanterna eftersom de kunde göra ett urval av 
personer med erfarenheter som de själva ville belysa. Men då det tidsmässigt inte 
fanns andra möjligheter kan det ses som en svaghet i studien. Positivt svar erhölls 
först från primärvården och därefter från kommunal verksamhet. De båda 
verksamheterna bedrevs i södra Sverige på orter som inte skilde sig nämnvärt åt i 
storlek. Att söka informanter från olika orter och i olika verksamheter ger 
fokusgruppsintervjuerna en triangulerande effekt som ökar trovärdigheten 
ytterligare.  
 
I respekt för sjuksköterskornas tid beslöts att författarna infann sig i de lokaler där 
verksamheten bedrevs så att informanterna endast behövde avsätta den faktiska 
tiden (ca 1 timma.), för intervjuerna. De åtta deltagarna var alla kvinnor. Kriterierna i 
den ena gruppen var att vara verksam i Kommunal hemsjukvård, legitimerad 
sjuksköterska och över 18 år, och i den andra gruppen att vara verksam i 
Landstingsfinansierad primärvård, legitimerad sjuksköterska och över 18 år. Mixade 
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grupper hade kunnat vara möjliga men det hade varit mer betungande tidsmässigt för 
informanterna så det beslöts att det skulle vara separata grupper utefter verksamhet. 
Det kunde eventuellt blivit annan diskussion om det varit blandade grupper men det 
kunde även ha hämmat den fria diskussionen som eftersträvades.  
 
Sjuksköterskornas erfarenhet varierar från 4 till 29 års erfarenhet i yrket. Det fanns 
fyra stycken grundutbildade och fyra stycken med specialistutbildning (tre med 
specialistutbildning inom allmänmedicin och en med specialistutbildning inom Vård 
av Äldre). Överförbarheten av resultatet ökar när man har en variation av 
informanter med olika åldrar, utbildningsnivå och år i yrket som sjuksköterska. Men 
denna studies resultat kan bara överföras till den kontext där den är genomförd. 
Författarnas brist på erfarenhet att fungera som moderatorer torde inte ha påverkat 
resultatet av intervjuerna då de å ena sidan saknar viss erfarenhet men då det å andra 
sidan i en semistrukturerad fokusgruppsintervju är interaktionen mellan 
informanterna som är den centrala delen (Wibeck, 2010). Intentionen var att studera 
interaktionen mellan deltagarna i fokusgruppen, författarna insåg dock relativt 
omgående i intervjusituationen att de inte hade möjlighet att hinna med att registrera 
interaktionen och fullföljde därför inte intentionen i någon av grupperna.  
Att den ena författaren av studien har distriktssköterskeutbildning med tidigare 
erfarenhet från både Kommunal hälso- och sjukvård och från landstingsfinansierad 
primärvård och att den andra var i slutet av sin grundutbildning underlättade också 
förståelsen av kontexten ur vilken informanterna hämtade sin erfarenhet (Krueger & 
Casey, 2015). 
 
För den kvalitativa innehållsanalysen användes Graneheim och Lundman´s (2004) 
analysmodell i fem steg. Analysarbetet gjorde författarna gemensamt för att 
diskussionen skulle ges liv men också att forskarna skulle hjälpas åt att höra och 
översätta det talade ordet till skrift (Denscombe, 2016) vilket skapade en pålitlighet 
av den studie som utförts.  
Författarnas handledare och även de parstudenter som deltog i ett antal 
handledningstillfället har gett förslag på förbättringar. Handledaren har även läst 
delar av det transkriberade materialet vilket ökat studiens trovärdighet. Författarna 
har även låtit en ytterligare kollega läsa den analys som gjorts för att få ett par 
”fräscha ögon” som försöker tolka de meningsbärande texterna vilket ökar 
bekräftelsebarheten (Wibeck, 2010). Denna person har inte sett annat än en del av 
det analysmaterial som föreligger och heller inte sett något material som innehåller 
namn eller annat som kan härledas till informanterna. Inspelningar av intervjuer har 
förvarats i portabelt dataminne. De och övrigt material har förvarats inlåst i skåp och 
kommer att förstöras när arbetet är examinerat. 
En av författarna har via sin profession som distriktssköterska och nuvarande yrke 
inom Region Jönköpings län, haft förförståelse inför den forskning som företagits. 
Detta har inneburit en risk för forskningen i form av intersubjektivitet. 
Intersubjektivitet innebär en risk att som författare tolka sin förståelse utifrån egna 
erfarenheter, men även att man har kunskap om det fenomen som man undersöker 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). För att undvika en negativ effekt av denna 
förförståelse och öka pålitligheten har forskarna kritiskt analyserat och diskuterat 
igenom de olika momenten för att så mycket som möjligt förhindra effekt av den 
föreliggande förförståelsen.  
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Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka erfarenheter av samordnad individuell plan (SIP), 
hos sjuksköterskor på vårdcentral och i hemsjukvård. Resultatet redovisar tre 
kategorier, personcentrering, samverkan och patientnytta med tillhörande 
subkategorier. I resultatdiskussionen lyfts några av resultatets huvudfynd som 
återfinns i subkategorierna; vikten av lyhördhet, delaktigheten främjas, kunskapens 
betydelse och utmaningar i framtagandet av individuell plan. 
 
Sjuksköterskorna lyfter vikten av lyhördhet för individens behov av anpassad 
information utifrån olika delar i vårdplaneringsprocessen och SIP. Att ha kunskap 
och kontroll ger trygghet visar Segersten (1994) i sin trygghetsmodell. 
Vårdplaneringsprocessen startar med individens samtycke. Får inte individen 
tillräcklig och behovsanpassad information om vad ett samtycke till samordnad 
vårdplanering innebär, och om möjligheterna att få en samordnad individuell plan, 
kan det leda till att individen av okunskap tackar nej. 
Det är problematiskt när vården brister i information men det är också problematiskt 
när informations ges på fel nivå. Att individanpassa informationen för att skapa 
trygghet och delaktighet är viktigt, så att den passar den som får den, i den specifika 
situation som individen befinner sig i. Har patienten kognitiv funktionsnedsättning 
kan fel given information istället skrämma eller uppröra (Barnes & Henwood, 2015) 
vilket sjuksköterskorna nämner i fokusgruppsintervjuerna då de anser att det ibland 
är bättre att någon lämnar rummet med individen så att team och eventuell 
närstående kan diskutera. 
 
När individen får information utifrån sina behov så ökar möjligheten för delaktighet i 
vårdplaneringen men även användandet av SIP. Detta leder till att minska lidande för 
individen och dess anhöriga (Nordström, 2016). I förlängningen leder det till att våra 
gemensamma ekonomiska och personella resurser används på bästa sätt (SOU 
2016:2)  
 
Sjuksköterskan ser att delaktigheten främjas sedan vårdsamordnaren blivit den som 
ansvarar för att leda vårdplaneringen. Den förbättrade samtalsstrukturen, som 
innebär att samtalet utgår från patientens uttalade behov, där samordnaren 
möjliggör att alla kommer till tals, är ett exempel på att delaktigheten främjats. Att 
patient och sjuksköterska har en dialog som är öppen och inriktad på att lyfta 
patientens förmåga till egna beslut är en väsentligt för att åstadkomma egenmakt för 
patienten (Catro et.al. 2016).  
Intresset för SIP är enligt sjuksköterskan till viss del relaterad till ålder och 
generation. Sjuksköterskans erfarenheter är att den äldre generationen mer lämnar 
över ansvaret till vården då de ofta inte har ”lärt sig” att kräva och ta plats i en 
vårdsituation. Men den yngre generationen däremot är mer vana att framföra sina 
åsikter. 
 
Att i vårdplaneringen utgå från frågan ”Vad är viktigt för dig?” uttrycker 
sjuksköterskan som svårt men det upplevs även att individen tycker det är svårt att 
besvara frågan och är inte van att vara i centrum. Det har under överskådlig tid rått 
en kultur inom vården där patienten varit i beroendeställning, att nu ändra på det 
upplevs som en utmaning. Sjuksköterskan är medveten om att patienten ser dem som 
en auktoritet, och att patienten är i beroendeställning, detta gäller främst den äldre 
generationen.  Intentionerna med den nya lagen är att individen, oavsett ålder känner 
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sig delaktig i vården och att personen får de förutsättningar som behövs för att ha 
möjlighet till ett aktivt deltagande i processen (SKL 2017). 
 
Sjuksköterskorna lyfter vikten av kunskapens betydelse och behovet av gemensam 
utbildning i det nya arbetssättet, detta för att få möjlighet att höra samma 
information vid samma tillfälle tillsammans med dem som ska samverkan ska ske 
med. Att införa ett nytt arbetssätt på en arbetsplats är en utmaning i sig, att göra det i 
stora organisationer och över huvudmannagränser är en större utmaning. 
Möjligheten att delta i utbildning och information inför det nya arbetssättets start, 
har sett olika ut beroende på chef och arbetsplats. Det är organisationen och 
ledarskapets ansvar att ge förutsättningar för medarbetarnas kunskap och förståelse 
för en hållbar samverkan (Åhgren, Bihari-Axelsson & Axelsson, 2009).  
Olika förutsättningar för deltagande i utbildningar medför problem i samverkan då 
följsamheten till rutinen blir ojämn eftersom kunskapen inte finns hos alla deltagare i 
processen. Teamsamverkan främjas av tillit och deltagarna i teamet måste kunna lita 
på varandra att det de planerat och avtalat om gäller (Kvarnström et al, 2006). 
Samverkansklimatet och tilliten brister när de uppfattar att några inom processen 
inte är följsamma till gemensamt framtagna rutiner utan arbetar utifrån deras egna 
förutsättningar utan att reflektera över att det påverkar andra i teamet och ytterst 
patienten.  Grunden för teamsamverkan är att kunna be om hjälp och ge hjälp när 
behov uppstår av olika karaktär, detta skapar förtroende och tillit mellan 
professionerna (Cronenwett et al, 2007).  
 
Att sjuksköterskan på vårdcentralen är utsedd vårdsamordnare och fast vårdkontakt 
med ansvar för att sammankalla till SIP, leda vårdplaneringen och dokumentera, har 
varit en framgångsfaktor enligt sjuksköterskorna. Att det nu blivit tydligt vem som 
ansvar för att sammankalla och hålla i SIP och att denne fått utbildning för 
uppdraget. SIP har varit svårt att implementera i verksamheterna sedan den kom 
som lag 2010 (SOU 2016:2). En av orsakerna kan vara just otydligheten i vem som 
har ansvaret, enligt lag har alla ett ansvar att kalla till SIP när de ser ett behov av 
samordning hos en individ (SKL 2016b). Men professionerna upplever sig inte ha 
kunskap i hur det skall göras, vilket leder till otrygghet som resulterar i att ingen tar 
ansvar. Att ha kunskap och kontroll över tillvaron, veta vad som förväntas och vilka 
krav som ställs är viktiga faktorer för att känna trygghet (Segersten, 1994). En tydlig 
ansvarsfördelning skapar förutsättningar för en framgångsrik samverkan (Widmark, 
2015). 
 
Att ha ett personcentrerat förhållningssätt i vårdplaneringen kräver kontinuerlig 
utbildning och att våga omsätta kunskapen i praktiken. Effekter av 
utbildningsinsatser och workshoppar om SIP ökar kunskapen och bidrar till att fler 
SIP upprättas (Dahlqvist, Westerholm & Bengtsson, 2018).  
 
Sjuksköterskan uttrycker att det finns utmaningar i framtagande av individuell 
plan. De tror att av det som dokumenterats ner i individens SIP, så var det 
kontaktuppgifterna som patienten upplevde som värdefullt för att skapa trygghet. Att 
det viktigaste för patienten var att veta vart hen kan vända sig när hen behövde hjälp 
av något slag. I en avhandling av Nordström et al (2016) beskriver en förälder till ett 
barn med samordningsbehov att ”det var bra att hänga upp SIP:en på kylskåpet för 
att kunna ha som påminnelse när man undrade över vart man skulle vända sig om 
man behövde kontakta någon angående barnets vård”. SIP på kylskåpet med 
kontaktuppgifter gav föräldrarna en känsla av att ha kontroll. Att ha kontroll är att 
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känna sig trygg (Hammer, 2016; Pettersson & Blomqvist, 2011; Wassenaar, Schouten 
& Schoonhoven, 2014). Planen ska utöver kontaktuppgifter innehålla råd till 
egenvård och vad individen kan göra själv. Det skall även finnas datum för 
uppföljning och information om vem som har ansvaret för dokumentet (SKL 2017). 
Att patienten enbart använder kontaktuppgifterna, kan bero på att SIP inte är skriven 
utifrån det individen uttryckt som viktigt eller att individen inte har förståelse för hur 
dokumentet kan användas och kan behöva mer information. Men det kan även vara 
så att individen inte känner behov av mer upplysning eller information utan förlitar 
sig på att vården har både kunskapen och kontrollen över det som sker (Nordgren & 
Fridlund, 2001).  

 
 
Slutsatser 
Denna studie visar utifrån sjuksköterskans erfarenheter att det är viktigt att vara 
lyhörd för individens behov av anpassad information i hela vårdplaneringsprocessen 
och SIP.  När individen får information utifrån sina behov så främjas delaktighet i 
vårdplaneringen men även användandet av SIP. Att utgå från ”Vad är viktig för dig?” 
kräver en kulturförändring som genomsyrar arbetssättet och dess deltagare.  Det har 
varit en framgångsfaktor att vårdsamordnaren på vårdcentralen är utsedd fast 
vårdkontakt med ansvar för att sammankalla, leda och dokumentera SIP. Men det 
finns utmaningar i framtagande av individuell plan så att SIP inte enbart används 
som ett dokument med kontaktuppgifter i, utan blir det personcentrerade verktyg 
som krävs för att individen ska ha ett så tryggt och självständigt liv som möjligt.  
 

Kliniska implikationer 

Resultatet visar behov av att stärka information till individen både inför, under och 
efter SIP. Detta för att individen ska kunna ta välgrundade beslut i allt ifrån att säga 
ja eller nej till samtycke om SIP, till att vara delaktig i mötet, men även för att få 
förståelse för hur SIP kan användas för att själv kunna ta kontroll över sitt eget liv 
och hälsa. 

För att sjuksköterskan ska kunna delge patienten behövlig information i processens 
olika delar, krävs kunskap. Fortlöpande utbildningsinsatser i processen, hur SIP skall 
utformas och hur den ska dokumenteras är viktigt för att sjuksköterskan ska känna 
sig trygg.  

Det är också värdefullt att stödja professionerna med kontinuerliga riktade 
utbildningar utifrån deras uttalade behov. Utbildningarna bör återkomma under en 
längre period för en lyckosam implementering av ett nytt arbetssätt. Detta för att 
uppnå trygghet för enskild medarbetare som resulterar i nytta för patient, närstående 
och samhälle.   

I kommande forskning vore det angeläget att utifrån patientperspektivet studera hur 
patienten upplever SIP och om den ger individen delaktighet och trygghet.  
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Deltagande i studie gällande sjuksköterskans erfarenheter av SIP 

 

Vi är två studenter som skriver kandidatuppsats i vår där vi vill göra en studie gällande 

sjuksköterskors erfarenheter av samordnad individuell plan (SIP). 

Detta brev har du fått som är socialchef i XXXXX kommun. Du tillfrågas härmed om 

godkännande av att fyra sjuksköterskor inom hälso- och sjukvårdsfunktionen, deltar i en 

fokusgrupp.  Samtalet utgår från en öppen fråga gällande sjuksköterskans erfarenheter av 

samordnad individuell plan (SIP).  

 

Vi har valt att studera sjuksköterskans erfarenheter av SIP då den nya lagen om Samverkan 

vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård betonar vikten av att personer som erbjuds 

samordnad vårdplanering även får en samordnad individuell plan, som syftar till att skapa 

trygghet för individen. Då samverkan i team är en av sjuksköterskans kärnkompetenser är det 

av intresse att studera sköterskans erfarenheter när det gäller samordnad vårdplanering och 

SIP. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge orsak. 

Materialet som inhämtas kommer hanteras konfidentiellt. Samtalet spelas in, alla namn byts ut 

liksom andra uppgifter som kan röja deltagarnas identitet.  

Samtalet beräknas ta ca 1 timme i anspråk, vid ett tillfälle och vi sitter ner tillsammans i 

lämplig lokal hos er, så att er personal inte behöver ta tid till förflyttning.  

Bifogar det brev vi skulle sända ut till de sjuksköterskor som skulle utses att delta, med 

information om tillvägagångssätt. Vår förhoppning är att ni ska se värdet av detta arbete och 

om ni önskar få ni gärna ta del av den färdiga uppsatsen.  

Ser fram emot er återkoppling och undertecknande enligt nedan. Önskar ni ytterligare 

upplysningar, kontakta gärna någon av nedanstående ansvariga. 
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Student: Marita Sandqvist, sama1700@student.ju.se 
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Jag som socialchef i XXXX kommun ger mitt samtycke till att ovanstående studenter 

genomför fokusgrupp med fyra sjuksköterskor anställda i hälso- och sjukvårdsfunktionen 

inom kommunen. 
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Deltagande i studie gällande sjuksköterskans erfarenheter av SIP 

Vi är två studenter som skriver kandidatuppsats i vår där vi vill göra en studie gällande 

sjuksköterskors erfarenheter av samordnad individuell plan (SIP). 

Detta brev har du fått som är verksamhetschef  inom  primärvården i XXXXXX. Du tillfrågas 

härmed om godkännande av att fyra medarbetare inom hälso- och sjukvårdsfunktionen, delta i 

en fokusgrupp.  Samtalet utgår från en öppen fråga gällande sjuksköterskans erfarenheter av 

samordnad individuell plan (SIP).  

 

Vi har valt att studera sjuksköterskans erfarenheter av SIP då den nya lagen om Samverkan 

vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård betonar vikten av att personer som erbjuds 

samordnad vårdplanering även får en samordnad individuell plan, som syftar till att skapa 

trygghet för individen. Då samverkan i team är en av sjuksköterskans kärnkompetenser är det 

av intresse att studera sköterskans erfarenheter när det gäller samordnad vårdplanering och 

SIP. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge orsak. 

Materialet som inhämtas kommer hanteras konfidentiellt. Samtalet spelas in, alla namn byts ut 

liksom andra uppgifter som kan röja deltagarnas identitet.  

Samtalet beräknas ta ca 1 timme i anspråk, vid ett tillfälle och vi sitter ner tillsammans i 

lämplig lokal hos er, så att er personal inte behöver ta tid till förflyttning.  

Bifogar det brev vi skulle sända ut till de sjuksköterskor som skulle utses att delta, med 

information om tillvägagångssätt. Vår förhoppning är att ni ska se värdet av detta arbete och 

om ni önskar få ni gärna ta del av den färdiga uppsatsen.  

Ser fram emot er återkoppling och undertecknande enligt nedan. Önskar ni ytterligare 

upplysningar, kontakta gärna någon av nedanstående ansvariga. 

 

Student: Stefan Sandqvist, sast1564@student.ju.se 

Student: Marita Sandqvist, sama1700@student.ju.se 

Handledare: Ylva Fredholm Ståhl, styl@ju.se 
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Jag som verksamhetschef för vårdcentral inom XXXXXX ger mitt samtycke till att 

ovanstående studenter genomför fokusgrupp med fyra sjuksköterskor anställda inom 

verksamheten. 
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Namnförtydligande 
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Marita Sandqvist  
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Deltagande i studie gällande sjuksköterskans erfarenheter av SIP 

 

Vi är två studenter som skriver kandidatuppsats i vår där vi vill göra en studie gällande 

sjuksköterskors erfarenheter av samordnad individuell plan (SIP). 

Detta brev har du fått som är sjuksköterska och arbetar inom hälso- och sjukvården. Du 

tillfrågas härmed om deltagande i en fokusgrupp, där samtalet kommer att handla om 

sjuksköterskans erfarenheter av samordnad individuell plan (SIP).  

 

Vi har valt att studera sjuksköterskans erfarenheter av SIP då den nya lagen om Samverkan 

vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård betonar vikten av att personer som erbjuds 

samordnad vårdplanering även får en samordnad individuell plan, som syftar till att skapa 

trygghet för individen. Då samverkan i team är en av sjuksköterskans kärnkompetenser är det 

av intresse att studera sköterskans erfarenheter när det gäller samordnad vårdplanering och 

SIP. 

 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet. Materialet 

som inhämtas kommer hanteras konfidentiellt. Samtalet spelas in, alla namn byts ut liksom 

andra uppgifter som kan röja deltagarnas identitet. Samtalet kommer att ske på din arbetsplats 

med ytterligare tre till fyra sjuksköterskor, och beräknas ta ca 1 timme. Din chef är vidtalad 

och har godkänt ditt deltagande. Om du önskar få du gärna ta del av den färdiga uppsatsen.  

 

Tacksam om du återkommer med ditt svar om deltagande senast den 26/2 2018, till denna 

mail. Vi återkommer därefter med förslag på datum och tid för fokusgruppens samtal.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 

 

Jönköping 180221 

Student: Stefan Sandqvist, sast1564@student.ju.se 

Student: Marita Sandqvist, sama1700@student.ju.se 

Handledare: Ylva Fredholm Ståhl, styl@ju.se 
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Jag vill delta i fokusgruppintervju (ringa in ditt svar) 

 

Ja  

 

Nej 

 

 

 

 

Namn 

 

 

 

Namnförtydligande 
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Bilaga 4 

 

Intervjuguide för semistrukturerad Fokusgrupp 
 

Studiens syfte: Sjuksköterskans erfarenheter av Samordnad individuell plan (SIP) 
 
Samverkan, delaktighet, trygghet – ledord som vi vill veta mer om/styra till 
 
 
Huvudfråga 
      -    När jag säger SIP vad är det fösta du tänker på då? 
       
Stödfrågor 
      -     Vilka är dina erfarenhet av SIP?  
      -    Lagen om SIP kom 2010, vad tror du det beror på att vården inte gjort SIP i  
större 
            utsträckning 
       -    Hur trygg är du med att vara delaktig i samordnad individuell planering?   
       -    Hur ser din kunskap ut gällande SIP 
  
Samverkan 

- Hur ser du på samverkan? 
- samverkan inom vc?  
-     samverkan med sjukhuset? 

      -     samverkan med kommunen? 
 
Individen 

- Hur uppfattar du patientens delaktighet i SIP? 
1.  

- Tror du att SIP (planen) skapar trygghet för individen? 
- Hur tror du SIP skapar trygghet för individen? 

2.  
- Tror du att individen använder sin SIP? 
- Hur tror du individen använder sin SIP? 

3.  
- Utgår man ifrån vad som är viktigt för individen? 
- Vad tror du behövs för att pat. ska bli trygg med sin SIP? 
 
 

Är det något ytterligare som ni vill ta upp gällande dina erfarenheter av SIP? 
 

 

 


