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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Arbetssättet habiliteringsplanering omfattar centrala aspekter inom dagens hälso- och 
sjukvård, såsom personcentrerad vård, delaktighet, delat beslutsfattande, co-production och individuell 
planering. Därmed representerar arbetssättet ett synsätt som kombinerar patientens kunskaper och 
erfarenheter med hälso- och sjukvårdspersonalens professionella kunnande för att skapa god vård.   
 
Syfte: Ett förbättringsarbete genomfördes vid en habiliteringsenhet, med syfte att öka familjernas 
upplevda delaktighet i habiliteringsplaneringen. I studien utforskades medarbetarnas erfarenheter av 
arbetssättet habiliteringsplanering.  
 
Metod: Ett lokalt förbättringsarbete kring habiliteringsplanering genomfördes enligt strukturen i 
Nolans förbättringsmodell. Studien var en fallstudie med datainsamling genom fokusgruppsintervjuer 
och en kvalitativ innehållsanalys med abduktiv ansats. Analysen kopplades till espoused theory och 
theory-in-use.  
 
Resultat: Alla de nio tillfrågade föräldrarna upplevde sig delaktiga i sitt barns habiliteringsplanering 
och andelen habiliteringsplaneringar med bedömd god kvalitet vid journalgranskning steg från 14 till 
19%. Studiens resultat påvisade stora gap mellan espoused theory och theory-in-use, bland annat 
gällande teamarbetet. 
 
Slutsats: För att habiliteringsplanering ska kunna bli ett arbetssätt som verkligen tillför värde till 
patienterna behöver gapet minskas mellan espoused theory och theory-in-use. För att kunna arbeta med 
detta inom ramen för förbättringskunskap behöver användbara mått utvecklas. 
 
 
Nyckelord: delaktighet, espoused theory, individuell planering, kvalitativ innehållsanalys, theory-in-use 
 



 
 

Summary 

Habilitation planning - comprehensible, manageable and meaningful.  
An improvement project to increase families’ participation in Habilitation planning. 
 
 
Background: The work process of Habilitation planning embraces several central aspects in healthcare 
today, such as person centered care, participation, shared decision-making, co-production and 
individual planning. The work process represents a view that combines the patient’s knowledge and 
experience with the clinician’s professional knowledge, to create good care.   
 
Aim: An improvement project was conducted at a habilitation center, aiming to increase families’ 
perceived participation in Habilitation planning. The aim of the study was to explore the co-workers’ 
experiences of Habilitation planning.  
 
Method: A local improvement project was conducted based on the Improvement model. A case study 
with focus group interviews and a qualitative content analysis was performed. The analysis was 
connected to espoused theory and theory-in-use.  
 
Result: All nine parents asked, perceived themselves as involved and the percentage of Habilitation 
planning judged as being of good quality increased from 14 to 19%. The study results showed great gaps 
between espoused theory and theory-in-use, e.g. for team work. 
 
Conclusion: To make Habilitation planning a work process really adding value to the patients, the gap 
between espoused theory and theory-in-use needs to decrease. Addressing this with improvement 
knowledge requires useful measurements. 
 
 
 
Keywords: espoused theory, individual planning, participation, qualitative content analysis, theory-in-
use 
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Inledning 

”Per är 13 år och har autism, han hade senaste kontakten med barn- och ungdomshabiliteringen (bou) i 
oktober 2015.  På våren 2016 kontaktar Pers föräldrar barn- och ungdomshabiliteringen för 
kuratorskontakt och blir lovade en kallelse. Sju månader senare har ingen kallelse kommit. Föräldrarna 
ringer igen och önskar ny kontakt åt Per, vilket tas upp på nästa teammöte på barn- och 
ungdomshabiliteringen, men dokumenteras inte i journalen. Det bestäms dock att en kurator ska ringa 
Pers föräldrar. Inget händer. I februari 2017 skickas ett brev om att kontakten avslutas hem, då ingen 
journaldokumentation eller bokning finns det senaste 1½ året.” (Avidentifierat exempel som bygger på 
verkligt fall, använt vid verksamhetsutveckling.)  

Berättelsen ovan är inte unik. För att undvika sådana upplevelser för patienterna, strävar barn- och 
ungdomshabiliteringen (bou) efter att alla barn och familjer ska ha en tydlig planering för sina kontakter 
och där både familjer och medarbetare vet vad som är nästa steg. Därför använder bou i Skåne ett 
arbetssätt, habiliteringsplanering, där barnets och familjens behov står i centrum, där delaktighet i 
habiliteringsplaneringen är en grundpelare och där barnet och dess viktiga personer har en gemensam 
bild av hur samarbetet går till. 

På den aktuella enheten har habiliteringsplanering inte fungerat som övergripande arbetssätt under de 
senaste åren, vilket föranleder föreliggande förbättringsarbete. 

Bakgrund  

Förbättringsvetenskap 
Förbättringsvetenskap är ett relativt ungt område inom forskningen. Enligt Bergman, Hellström, 
Lifvergren och Gustavsson (2014) introducerades namnet improvement science 1996 och det finns ännu 
ingen vedertagen definition av vad forskningsområdet innebär. Forskarna menar att en 
förbättringsvetenskap måste omfatta hur förbättringsområden identifieras och utvecklas för att så 
småningom leda till förbättringar för patienterna (a.a.). Den bör också omfatta hur 
förbättringsåtgärderna utvärderas och bidrar till lärande.  Som en del i projektet Improvement 
ScienceTraining for European Healthcare Workers (ISTEW) genomfördes ett arbete för att ta fram 
konsensus för en definition av förbättringsvetenskap (Healthcare Improvement Science). Deltagare från 
sju europeiska länder (England, Italien, Polen, Rumänien, Skottland, Slovenien och Spanien) enades 
om följande definition (Skela-Savič, MacRae, Lillo-Crespo & Rooney, 2017):  
 

”Healthcare improvement science is the generation of knowledge to cultivate 
change and deliver person-centred care that is safe, effective, efficient, equitable 
and timely. It improves patient outcomes, health system performance and 
population health.” 

 
Batalden och Davidoff (2007) definierar kvalitetsförbättring som förenade och aldrig upphörande 
ansträngningar, av alla, att göra de förändringar som leder till bättre hälsa, bättre vård och bättre 

professionell utveckling. Förbättringskunskapens basala komponenter handlar om systemsyn, att förstå 
variation, kunskapsteori och psykologi. 
 

Teoretisk inramning 
Espoused theory/theory-in-use 
Argyris (1991) menar att alla människor utvecklar handlingsplaner, theories of action, en uppsättning 
regler som används för att designa och implementera sitt eget beteende och för att förstå andras 
beteende. För det mesta är individen inte medveten om att det finns ett glapp mellan de handlingsplaner 
som verkligen används och de handlingsplaner som individen tror att hen använder. Om individen blir 
tillfrågad om hur hen gör blir svaret den handlingsplan individen tror att hen använder - espoused 
theory, men vid observation upptäcks att espoused theory har lite att göra med hur hen verkligen gör - 
theory-in-use (a.a.).  
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”Put simply, people consistently act inconsistently, unaware of the contradictions 
between their espoused theory and their theory-in-use, between the way they 
think they are acting and the way they really act.” (Argyris, 1991, s. 107)  

 
Om glappet mellan espoused theory och theory-in-use är för stort uppstår problem att få till stånd 
utveckling och organisatoriskt lärande.   
 
Explicita och implicita arbetsprocesser 
Ellström (2010) lyfter fram två dimensioner i en arbetsprocess – den explicita och den implicita 
dimensionen. Den explicita dimensionen berör hur arbetsprocessen är formellt föreskriven och den 
implicita berör hur arbetsprocessen uppfattas av olika aktörer, hur den koordineras och utförs i 
praktiken. Ellström drar paralleller mellan de explicita/implicita arbetsprocesserna och espoused 
theory/theory-in-use (a.a.). I en organisation syns ofta skillnader mellan medarbetarnas espoused 
theory/theory-in-use och mellan explicita och implicita arbetsprocesser (Argyris, 1991; Ellström, 2010). 
Ellström (2010) menar att spänningarna och motsättningarna mellan dessa skapar potential för lärande 
i en organisation. 

Centrala begrepp 
Personcentrerad vård står för ett partnerskap mellan patienter (och deras närstående) och hälso- 
och sjukvårdspersonal. Personcentrerad vård bygger på att hälso- och sjukvårdspersonalen initierar 
partnerskapet genom att lyssna på patientens berättelse, integrera partnerskapet genom delat 
beslutsfattande och säkra partnerskapet genom att dokumentera berättelsen i form av patientens 
preferenser, övertygelser, värderingar samt hur patienten varit involverad i beslut om vård och 
behandling (Ekman m. fl., 2011).  
 
Partnerskap, involvering och delaktighet Gränsdragningen mellan patientinvolvering och 
patientdelaktighet är ofta oklar. Thomson (2007) menar att den främsta skillnaden ligger i graden av 
deltagande i beslutsprocessen, vilket innebär en gradvis maktförskjutning från hälso- och 
sjukvårdspersonalen till patienten i form av ökad kunskap, kontroll och ansvar. I sin studie har Thomson 
(a.a.) utvecklat en taxonomi för involvering i vårdmötet. Han menar att för att uppnå delaktighet måste 
det finnas en vilja till dialog eller delat beslutsfattande både från patientens och hälso- och 
sjukvårdspersonalens sida. Hälso- och sjukvårdspersonalen måste engagera sig i 
tvåvägskommunikation och dela sin makt med patienterna baserat på ömsesidig respekt och öppenhet. 
Patienter kan i sin tur ha olika önskemål kring i vilken grad de önskar vara delaktiga. Det är en subjektiv 
tolkning vad som är delaktighet för den enskilde. Det som inom personcentrerad vård benämns som 
partnerskap (Ekman m.fl., 2011) faciliterar patientens möjlighet att vara delaktig utifrån sina önskemål. 
I förbättringsarbetet används fortsättningsvis begreppet delaktighet. 
 
Delat beslutsfattande – Shared decision making, här översatt som delat beslutsfattande, är en 
process där hälso- och sjukvårdspersonal och patienter arbetar tillsammans för att klargöra vad 
behandlingen ska syfta till och sätta upp mål genom att dela information om valmöjligheter och 
förväntningar kring behandlingen. Målet är att nå en gemensam överenskommelse om 
handlingsalternativ (Abrines-Jaume m. fl., 2016).  Stiggelbout och kollegor menar att delat 
beslutsfattande är den föredragna modellen för att engagera patienter i beslut kring diagnos, behandling 
eller uppföljning när mer än ett möjligt alternativ finns (Stiggelbout, Pieterse och De Haes, 2015). Att 
använda bästa tillgängliga evidens ingår i processen, för att patienten ska kunna uttrycka sin 
informerade preferens. Processen används inom vården för att öka patientens delaktighet i beslut kring 
sin vård. Vissa krav måste uppfyllas, kring antal medverkande och acceptans bland annat 
(Socialstyrelsen, 2012). I delat beslutsfattande ingår det i hälso- och sjukvårdspersonalens roll att 
förmedla kunskap kring evidensbaserade behandlingsmetoder, att förklara och klarlägga deras för- och 
nackdelar och att uppmuntra patienten till att vara delaktig i besluten kring behandlingen (Adams & 
Drake, 2006). Patienten bidrar med sin expertkunskap kring sig själv och sina upplevelser av att leva 
med sjukdomen samt med att beskriva vilka behov, preferenser och värderingar hen har (Deegan, 2007).  
 
Co-production är ett sätt att arbeta tillsammans för att förbättra hälsa (Filipe, Renedo & Marston, 
2017) och beskrivs som en service som samskapas av hälso- och sjukvårdspersonal, patienter och 
anhöriga. Co-production beskrivs på olika nivåer inom hälso- och sjukvården, allt ifrån samskapande av 
det enskilda sjukvårdsbesöket till patientmedverkan i styrelser och arbetsgrupper (a.a.). Batalden och 
kollegor (2016) föreslår en konceptuell modell av co-production i hälso- och sjukvård, som lyfter fram 
hur målet med sjukvården kan förstås samt vilka potentiella roller och ansvar som finns för alla 
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inblandade. Modellen utgår från patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och sjukvårdssystemet som 
finns i samhället. Där dessa möts sker ett samskapande kring diskussion, planering och utförande, vilket 
leder till samskapad högkvalitativ hälso- och sjukvård och slutligen till god hälsa för alla. 
 
Salutogenes och känsla av sammanhang Griffiths, Ryan och Foster (2011) beskriver hur Aaron 
Antonovsky i slutet av 1970-talet formulerade en teoretisk modell för att förstå relationen mellan 
stressfaktorer, coping och hälsa. Han kallade sin teori för salutogenes. Att anta ett salutogent perspektiv 
innebär att fokus läggs på hälsobringande faktorer. Senare utvecklade han modellen för känsla av 
sammanhang, KASAM, vilken utgår från att hälsa finns i ett kontinuum mellan total hälsa och total 
ohälsa. I sin salutogena teori lyfte Antonovsky fram begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som 
centrala faktorer för känsla av sammanhang (a.a.).  
 
Individuell planering Internationellt rekommenderas eller lagstiftas kring användning av 
individuella planer för personer med funktionsnedsättningar, bland annat i Canada (Adams m. fl., 
2013), Norge (Holum, 2012) och Nederländerna (Tuinman, De Greef, Krijnen, Paans & Roodbol, 2017) 
används individuell planering. Individuell planering som görs tillsammans med patienten och 
dokumenteras underlättar vid samordning av insatser och vid samverkan mellan olika verksamheter 
(Socialstyrelsen, 2001). Dock rapporteras det om svårigheter och utmaningar kring att planera vården 
tillsammans med barn, ungdomar och deras familjer (Abrines-Jaume m. fl., 2016; Brewer, Pollock & 
Wright, 2014). Stancliffe, Hayden och Lakin (2000) utvärderade i sin studie kvaliteten hos individuella 
planer och konstaterade ojämnt presterande i förhållande till valda kvalitetsindikatorer. 
 
Patienter i Sverige, med behov av habilitering och rehabilitering har rätt till en individuell plan för de 
insatser som ges av hälso- och sjukvården (SFS 2014:821, SFS 2017:30). I planen ska planerade och 
beslutade insatser framgå. Alla patienter har också rätt att få information kring och vara delaktiga i sin 
vård och beslut kring vården (SFS 2014:821). I lagen lyfts tydligt fram att rättigheterna även gäller barn 
och att vårdnadshavare utgör ett viktigt stöd för barnen. Hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet 
att i möjligaste mån försäkra sig om att mottagaren har förstått den lämnade informationen.  

Vårdanalys genomförde 2014-2017 en uppföljning av patientlagen avseende hur lagen har påverkat 
patientens faktiska ställning och patientens rättsliga ställning (Vårdanalys, 2017). Uppföljningen visar 
att det fortsatt finns brister i svensk sjukvård vad gäller bland annat information och delaktighet, vilket 
tyder på en låg följsamhet till lagstiftningen. 

Vid 2016 års International Health Policy Survey får Sverige ett sämre resultat vad gäller delaktighet för 
vuxna personer med kroniska sjukdomar jämfört med andra länder i undersökningen (Vårdanalys, 
2016).  

Individuell planering används i habiliteringsverksamheter i hela Sverige och har ofta benämningen 
habiliteringsplanering eller någon synonym benämning. Det kan också variera i vad som ingår i 
begreppet och därmed skilja sig åt i utförandet. Ofta fokuserar habiliteringsplaneringen i första hand på 
just planeringen, men inte på genomförandet, vilket kan ge att den inte tillför tillräckligt värde för 
patienten (personlig kommunikation med anhöriga). 

Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar upplever oftare stress i vardagen än föräldrar till typiskt 
utvecklade barn, vilket i sin tur ökar risken för exempelvis depression och utmattningssyndrom. Studier 
i ett projekt från Västra Götaland kring föräldrastöd riktat till föräldrar till barn med 
funktionsnedsättningar (Broberg, Norlin, Nowak & Starke, 2014) visade att drygt hälften av de 
tillfrågade föräldrarna hade ångest- eller depressionssymptom. Att arbeta familjebaserat, det vill säga 
att utgå från hela familjens behov och se familjen som en fullt delaktig samarbetspartner, har visat sig 
minska stress och öka känslan av kontroll hos föräldrarna (a.a.). Hedberg och kollegor (Hedberg m. fl., 
2010) lyfter fram vikten av att se till hela familjens behov i planering av insatser och menar att en 
planering med tydliga mål är viktig för att insatserna ska få god effekt. (a.a.) 
 
Dokumentationens påverkan Dokumentation av vården är central för att patienter och anhöriga, 
hälso- och sjukvårdspersonal och eventuella andra aktörer ska ha samma bild av hur samarbetet ser ut. 
Utan en fungerande dokumentation kan inte hälso- och sjukvårdspersonal som avlöser varandra ta över 
arbetet på ett sätt som ger minsta möjliga påverkan för patienten. Tuinman och kollegor (2017) lyfter 
fram att redan på 1980-talet beskrevs att en riktig, komplett och processorienterad journal är viktig för 
vårdens kvalitet. Även i personcentrerad vård lyfts dokumentationen fram som en central del (Ekman 
m. fl., 2011). 
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Arbetssättet habiliteringsplanering 

De centrala aspekterna som handlar om delat beslutsfattande, co-production, personcentrering och 
känsla av sammanhang, tillsammans med lagstiftning och rekommendationer kring delaktighet knyts 
inom bou i Skåne ihop till det som kallas arbetssättet habiliteringsplanering, och som utgör det 
övergripande arbetssättet i verksamheten. Arbetssättet ska vara flexibelt för att kunna utgå från 
patientens behov. Viktiga faktorer är delaktighet för patient och närstående, kvalitet i kontakterna med 
habiliteringen och samordning med andra verksamheter och myndigheter (Bovide, 2012). Barnets 
funktioner och funktionsnedsättningar beskrivs, både med hjälp av berättelser och med hjälp av olika 
bedömningar. Barn, familj och medarbetare på habiliteringen, ofta i samarbete med andra aktörer, 
kommer tillsammans fram till vilka situationer som prioriteras för samarbetet den närmaste tiden. Alla 
som deltar i habiliteringsplaneringen har ett gemensamt ansvar för att arbeta för måluppfyllelse. 
Habiliteringsplanering ska göras tillsammans med familjen och familjen ska få kopia av 
dokumentationen eller visualisering i någon annan form. I optimala fall är barnet och familjen så 
fullvärdiga medlemmar av teamet som de har resurser till och alla arbetar tillsammans mot uppsatta 
mål som beslutats gemensamt. Patienterna ska ges möjlighet till hög grad av delaktighet i besluten kring 
sin vård och det eftersträvas att de ska uppleva samarbetet med habiliteringen som meningsfullt, 
begripligt och hanterbart. 

För att visualisera vad arbetssättet habiliteringsplanering står för har en bild tagits fram. Den syftar till 
att lyfta fram barnets fokus och de olika viktiga beståndsdelar som krävs för att arbetssättet ska bli 
framgångsrikt i mötet med patienten (figur 1). 

 
Figur 1. Habiliteringsplanering inom barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne. Barnet 
i centrum (Barn- och ungdomshabiliteringen, 2017). 
 

Det lokala problemet 
Vid en av enheterna inom bou gjordes under 2017 stickprov bland familjerna som hade kontakt med 
enheten, genom att enhetschefen ringde sex föräldrar och ställde frågor kring barnets 
habiliteringsplanering.  Enhetschefen kunde i det här stickprovet, som inte kan förväntas representera 
något säkert samband men som gav en fingervisning, konstatera att när det saknades en tydlig 
dokumentation i barnets journal, då saknade också föräldrarna klarhet i hur den gemensamma 
planeringen såg ut, medan föräldrar till barn vars journal innehöll en tydlig dokumentation också hade 
kännedom om hur samarbetet var tänkt att se ut. Vid enheten har arbetssättet inte fungerat som 
övergripande arbetssätt under en längre period och tidigare försök att få till stånd arbete enligt 
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arbetssättet habiliteringsplanering har inte lyckats. Vid en uppföljning av kvalitet (enligt bilaga 3) under 
2017 gjordes ett nedslag i 58 journaler, vilket motsvarade ca 15% av de då aktuella patienterna. I åtta av 
de granskade journalerna (14%) bedömdes kvaliteten på habiliteringsplaneringen vara god, det vill säga 
att det fanns en röd tråd i arbetet och habiliteringsplaneringens olika delar som till exempel delaktighet 
och uppföljning av målen fanns beskrivna. Det innebär att så stor andel som 86% av de granskade 
habiliteringsplaneringarna bedömdes ha bristande kvalitet. Sammantaget gav detta signaler om att en 
förbättring behövde komma till stånd.  
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Syfte 

Förbättringsarbetet: 
Syftet med förbättringsarbetet var att säkerställa familjernas möjlighet att vara delaktiga i barnens 
habilitering, genom att använda arbetssättet habiliteringsplanering.  
 
Det långsiktiga målet under 2018 var att alla familjer som har kontakt med enheten vet hur barnets 
planering ser ut och upplever sig vara delaktiga i barnets habiliteringsplanering. Andel 
habiliteringsplaneringar som, genom journalgranskning enligt intern bedömningsrutin, bedöms ha god 
kvalitet ska ha ökat till 60%. 
 
Delmålet för förbättringsarbetet, fram till sista mars 2018, var att alla tillfrågade föräldrar skulle veta 
hur barnets planering såg ut och upplevde sig vara delaktiga i barnets habiliteringsplanering. Andel 
habiliteringsplaneringar som, genom journalgranskning enligt intern bedömningsrutin, bedömdes ha 
god kvalitet skulle ha ökat från 14% till 20%. 
 
Studien: 

Syftet med studien var att utforska medarbetarnas erfarenheter av arbetssättet habiliteringsplanering. 
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Material och metod 

Kontext 
Inom barn- och ungdomshabiliteringen (bou) finns åtta geografiska distriktsenheter. De olika enheterna 
är indelade i team, utifrån diagnos eller ålder på barnen. Teamen är tvärprofessionella, med 
yrkeskategorier som arbetsterapeuter, dietister, fritidskonsulenter, fysioterapeuter, kuratorer, 
logopeder, läkare, psykologer, specialpedagoger och sjuksköterskor. Insatser ges till familjer med barn 
0-17 år som har varaktiga funktionsnedsättningar i form av rörelsenedsättning, autism, intellektuell 
funktionsnedsättning eller kombinationer av dessa.  
 
Vid många av enheterna inom bou har habiliteringsplanering tenderat att bli enbart en liten del av allt 
det medarbetarna har att förhålla sig till, som till exempel olika metoder och insatser, rapporter kring 
evidensbaserad habilitering (EBH-rapporter), prioriteringar och dokumentationskrav, istället för att 
fungera som själva ramen och fundamentet för arbetet. 
 
Vid samtal med projektgruppen visade det sig att det förekommit att habiliteringsplaneringar utformats 
i arbetsteamet, utan familjens medverkan, för att sedan i bästa fall förmedlas till familjen i efterhand. 
Detta konfirmerades även av andra medarbetare i samband med en verksamhetsutvecklingsdag på 
enheten. 
 
Förbättringsarbetet och studien genomfördes vid en av bous distriktsenheter. Nedan följer en 
beskrivning av enheten enligt 5P, ett ramverk för att analysera mikrosystem och kunna påbörja 
förbättringsarbete (Nelson, Batalden & Godfrey, 2007). 5P omfattar purpose/syfte, patients/patienter, 
professionals/medarbetare, processes/processer och patterns/mönster. Data till beskrivningen enligt 
5P samlades främst in genom intervjuer med två medarbetare, samtal med projektgruppen samt 
observationer vid författarens besök på enheten. 
 
Syfte (purpose) 
Verksamhetsidén för Habilitering och hjälpmedel är att ”stärka individens kraft och frihet att forma sitt 
liv” (Habilitering och hjälpmedel, 2018). Flera av målen för 2018 berör arbetssättet 
habiliteringsplanering. Medarbetarna beskriver vid intervjuerna att syftet med deras arbete är att 
patienterna ska få ett gott liv, en fungerande vardag. Att kunna stötta och ge den kompetens och hjälp 
som behövs för att hjälpa barn framåt och få struktur i vardag och hjälp i skolan.  
 
Patienter (patients) 
Till enheten kommer drygt 400 barn och unga som är i behov av stöd på olika sätt, på grund av en eller 
flera funktionsnedsättningar. De tre stora patientgrupperna är barn och unga med 
autismspektrumstörningar, rörelsenedsättningar samt intellektuell funktionsnedsättning. Majoriteten 
av patienterna återfinns i gruppen autismspektrumstörning. De barn, unga och familjer som får insatser 
från enheten beskrivs i intervjuerna få insatser för att vardagen ska fungera, både hemma och i 
förskola/skola.  
 
Medarbetare (professionals) 
Vid enheten finns två team, indelade efter vilka diagnosgrupper insatserna riktar sig till 
(autismspektrumstörning respektive rörelsenedsättning och intellektuell funktionsnedsättning). 
Autismteamet har sedan en tid tillbaka haft en ökning av inkommande remisser. Vid enheten är ett 20-
tal professionella anställda och de båda teamen beskrivs som relativt lika.  Antal barn i teamen skiljer 
sig åt något, liksom fördelning av de olika yrkeskategorierna, men alla yrkeskategorier finns 
representerade i båda teamen. Ledningsgruppen består av enhetschef och två teamledare, de senare har 
delad tjänst som teamledare och behandlare. Medarbetargruppen på enheten beskrivs i intervjuerna 
vara bra sammansatt av medarbetare som arbetat längre och nytillkomna medarbetare. Just nu upplevs 
andelen nya medarbetare vid enheten vara stor. Medarbetarna upplevs komplettera varandra i arbetet, 
ha roligt tillsammans och det finns en känsla av att man arbetar tillsammans framåt.  
 
Processer (processes): 
Enhetens huvudprocess är arbetssättet habiliteringsplanering. Processen för habiliteringsplanering 
börjar vid nybesöket på enheten och pågår tills barnets vårdåtagande avslutas, vilket sker senast vid 18 
års ålder. En del av ungdomarna fortsätter efter 18 års ålder sin kontakt med vuxenhabiliteringen, men 
inte alla. Varje team har teammöte en gång i veckan, där ärenden kring barn sätts upp för diskussion. 
Teammötena kan liknas vid rond på en avdelning, men utan patienter närvarande, och kan av naturliga 
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skäl inte omfatta samtliga barn med ett aktuellt vårdåtagande varje vecka, utan ärenden sätts upp när 
det finns någon frågeställning att diskutera.  
I journalsystemet används, inom hela förvaltningen, en administrativ modul (ärendemodulen) för att 
synliggöra varje patients habiliteringsplanering. I modulen länkas journaldata till olika ärendetyper som 
har valts ut för att ge en tydlig bild av vad som är aktuellt för just den patienten och bakgrunden till valda 
insatser. En ny medarbetare ska kunna titta i modulen och läsa den länkade journaldatan för att få en 
snabb överblick över vad som planerats kring patienten, varför planeringen ser ut som den gör, hur 
uppföljningen föll ut och när det är dags att följa upp igen samt hur arbetet ser ut för att öka barnets 
delaktighet i sin habilitering. Här ska också framgå om barnet har en egen planering, en så kallad barnets 
plan (Barn- och ungdomshabiliteringen, 2014). 
För att följa upp kvalitet i habiliteringsplanering används dokumentationen i journalen och vad som är 
länkat till ärendemodulen, se metod för förbättringsarbetet för närmare beskrivning. I riktlinjer framgår 
att dokumentation av habiliteringsplaneringens olika delar ska lämnas till familjen för att möjligheten 
till kontroll över sin situation och det gemensamma arbetet ska optimeras. Den dokumentation som 
förmedlas till familjen ska vara i ett format som patienten eller dess företrädare kan tillgodogöra sig. 
 
Mönster (patterns): 
Vid intervjuerna lyfts några mönster fram som snarast kan betraktas som rutiner, såsom vilka 
yrkeskategorier som gör vad och mönster i vad de olika yrkeskategorierna utgår från i arbetet med 
patienterna 
Enskilda medarbetare använder arbetssättet habiliteringsplanering och upplever sig vara väl förtrogna 
med arbetssättet, medan andra inte känner till arbetssättet så väl eller inte använder det så ofta. I teamen 
har arbetssättet inte legat i fokus på länge och försök till diskussioner kring arbetssättet blir negativt 
laddade och landar i brister i dokumentationen och journalsystemet. Avsaknad av arbete med 
habiliteringsplanering påverkar inte bara arbetet med den enskilda patienten och familjernas möjlighet 
att veta hur samarbetet med habiliteringen ser ut, utan även övriga medarbetare på enheten, t ex i 
samband med att föräldrar som är osäkra på vad som ska hända ringer in till sekreterare eller när någon 
medarbetare slutar och en annan ska ta över patientarbetet, och det inte går att utläsa i journalen på ett 
enkelt sätt (eller inte alls) vad som är planerat. 
 
Författarens roll 
Författaren av föreliggande masteruppsats fungerade som förbättringsledare för förbättringsarbetet och 
ledde studien. Detta gjordes inom ramen för masterutbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom 
hälsa och välfärd, vid Jönköping Academy, samt inom ramen för ordinarie anställning vid 
utvecklingsenheten inom bou, Region Skåne. Författarens tidigare kontakter med den aktuella enheten 
har främst rört sig om övergripande frågor och utbildningar kring habiliteringsplanering, journalföring 
och kvalitetsregister. Författaren har sedan många år deltagit i en regional arbetsgrupp för 
habiliteringsplanering inom bou i Skåne. 

Metod för förbättringsarbetet 
Förbättringsledaren handledde projektgruppen, som ansvarade för förbättringsarbetet. 
Förbättringsarbetet utfördes på enheten och projektgruppen bestod av två medarbetare med god 
erfarenhet av arbetssättet habiliteringsplanering, vilka förutom att arbeta med patienter också har 
ledande uppdrag i teamen, samt enhetschefen. Projektgruppen arbetade på ett strukturerat sätt för att 
öka användningen av arbetssättet habiliteringsplanering på enheten.  
 
Som struktur för arbetet användes Nolans förbättringsmodell (Langley m. fl., 2009), ett ramverk som 
består av tre grundläggande frågor och PDSA-cykeln, vilken illustreras i figur 2.   
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Figur 2. Nolans förbättringsmodell, hämtad från Qulturums hemsida (Qulturum, 2017). 
 

PDSA står för Plan-Do-Study-Act och modellen används vanligen för att på ett strukturerat sätt löpande 
testa förändringsidéer, lära sig av testet och därmed ha en bättre grund för att gå vidare med att skapa 
förbättringar (Nelson m. fl., 2007).  
 
Hypotesen var, att genom att enhetens medarbetare använder sig av arbetssättet habiliteringsplanering 
som ett övergripande arbetssätt som genomsyrar allt arbete, ökar möjligheterna för barn och deras 
familjer att vara delaktiga i barnets habiliteringsplanering. Under fyra månader, december 2017 till mars 
2018, skapades ett ökat fokus på arbetssättet habiliteringsplanering på den aktuella enheten. 
 
Orsaks-verkansanalys i form av fiskbensdiagram (bilaga 1) och påverkansanalys (bilaga 2) genomfördes 
i projektgruppen för att ringa in vilka faktorer som påverkar den situation som ska förbättras och ta 
fram förbättringsidéer för hur situationen kan påverkas. 
Tre områden valdes, med utgångpunkt i hypotesen ovan, som möjliga områden att arbeta med för att 
kunna påverka de övergripande målen. Förbättringsområden samt respektive områdes målsättning och 
mått presenteras i tabell 1. 
 

Tabell 1. De tre förbättringsområdena som valdes ut av projektgruppen. 
Förbättringsområde Vad vill vi uppnå? Mått 
Utbildning/kunskapsökning 
kring arbetssättet och dess 
effekter 

Gemensam bas och kunskap kring 
habiliteringsplanering 

Medarbetarnas skattning av 
hur väl de kände till 
arbetssättet. 

Förtydligad struktur på 
teammöten kopplat till 
habiliteringsplanering. 

Ökat användande av arbetssättet 
habiliteringsplanering på enheten. 

Antal barn per teammöte där 
barnets 
habiliteringsplanering lyftes 
fram. 

Dokumentation av 
habiliteringsplanering. 

Barnens dokumentation kring 
habiliteringsplanering presenteras i 
journalsystemets administrativa 
ärendemodul för överblick av vad 
som är aktuellt för barnet.  

Antal mål som presenteras i 
patientjournalens 
administrativa ärendemodul. 

 
Förbättringsområdena valdes med utgångspunkt från att de var små förändringar som skulle kunna göra 
stor skillnad. Tidigare erfarenheter på enheten hade skapat ett motstånd mot arbetssättet och enheten 
behövde ett enat sätt att arbeta med habiliteringsplanering för ökad tydlighet. Att små förändringar kan 
göra stor skillnad och leda till ett lärande är en viktig del av Nolans förbättringsmodell (Langley m.fl., 
2009) och förbättringsledaren bedömde det som viktigt att projektgruppen fick uppleva det för att bli 
modigare i det fortsatta arbetet.  
 
Även ett fjärde område identifierades som av stor vikt för att arbetet med habiliteringsplanering skulle 
fungera på enheten; att arbeta som team. Under arbetets gång blev det än tydligare att bristen på 
teamarbete var stor på enheten och aktiviteter för detta fanns inplanerade, men omfattades inte 
tidsmässigt av den delen av förbättringsarbetet som beskrivs i den här uppsatsen. 
 
Under arbetets gång genomfördes observationer vid två enhetsdagar för verksamhetsutveckling samt 
vid diskussioner med projektgruppen och under teammöten. Observationerna återkopplades muntligt 
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och skriftligt till projektgruppen i anslutning till respektive observationstillfälle och användes som 
underlag för vidare diskussioner i projektgruppen.  
 
Utbildning/kunskapsökning kring arbetssättet och dess effekter 
Då enhetens medarbetare utgjorde en blandning av medarbetare med mycket lång och mycket kort 
habiliteringserfarenhet, användes verksamhetsutvecklingsdagar till att åstadkomma en gemensam bas 
och kunskap kring habiliteringsplanering och patientens fokus. Två utvecklingsdagar genomfördes på 
enheten, den första med fokus på patientens perspektiv, vilket är ett viktigt utgångsläge i arbetet med 
habiliteringsplanering. Vid den andra verksamhetsutvecklingsdagen genomfördes gemensamt en 
nyproducerad digital lärandeinsats kring habiliteringsplanering ur barnets perspektiv, blandat med 
gruppdiskussioner kring valda delar av innehållet.  
 
Förtydligad struktur kopplat till habiliteringsplanering på teammöten  
Båda teamens teammöten var relativt ostrukturerade och förutom att aktuella barn sattes upp på en 
väntelista inför mötet var ärendena sällan väl förberedda av medarbetarna och sällan diskuterades 
barnens respektive habiliteringsplanering vid teammötena. Att använda habiliteringsplanering som 
referens i allt teamarbete förväntades öka användandet av arbetssättet. Det första steget var att vid 
teammöten lyfta hur habiliteringsplaneringen såg ut för ett par barn vid varje tillfälle. Detta utvecklades 
sedan till att koppla habiliteringsplaneringen till hur arbetet presenterades i ärendemodulen. Efter 
utvärdering planerades att det ena teamet skulle utgå från hur barnets habiliteringsplanering ser ut för 
samtliga barn som togs upp på teammöte. I båda teamen skulle de barn som tagits upp och där det 
identifierats brister i habiliteringsplaneringen följas upp efter en till två veckor, antingen under 
teammöte eller personlig uppföljning mellan teamledare och medarbetare. Ytterligare ett steg togs, då 
en ny struktur för teammötena skapades, där samtliga teammedlemmar förväntades ha förberett sig 
med syfte och hur habiliteringsplaneringen ser ut för de barn som sätts upp på teammötet. Exempel på 
PDSA visas i tabell 2. 
 

Tabell 2: Exempel på PDSA. 
Förtydligad struktur på teammöten kopplat till habiliteringsplanering. 
 Plan Do Study Act 
PDSA 1 Vid teammöten lyfta hur 

habiliteringsplaneringen 
ser ut för ett par barn vid 
varje tillfälle, för att 
använda 
habiliteringsplaneringen 
som referens i allt arbete. 
Initialt provas att lyfta 
habiliteringsplaneringen 
för ett par barn per team.  

Start 
11/12 
2017 i 
team 1 
och 8/1 
2018 i 
team 2. 

Habiliteringsplaneringen 
lyftes för något barn per 
team, det upplevdes lite 
olika väl mottaget i de olika 
teamen. 

För att öka tydligheten 
kopplas diskussionen kring 
habiliteringsplaneringen 
till hur arbetet presenteras i 
ärendemodulen. 

PDSA 2 Vid teammöten i båda 
teamen lyfta 
habiliteringsplanering 
för ett par barn och 
koppla det till hur 
arbetet presenteras i 
ärendemodulen, för 
ökad tydlighet. Det ena 
teamet skulle utgå från 
hur barnets 
habiliteringsplanering 
ser ut för samtliga barn 
som togs upp på 
teammöte.  

Start 
24/1 
2018.  

En försvårande faktor är 
att inte hela teamet har 
patientjournalen framför 
sig under mötet och därför 
inte ser samma bild som 
den som leder mötet. Ett 
eller ett par barn tas upp på 
teammötena, med 
utgångspunkt från 
habiliteringsplaneringen, 
men det är svårt att få 
igång konstruktiva 
diskussioner i teamen, som 
leder arbetet vidare. 

Hur kan arbetet förtydligas 
ytterligare för att fokusera 
på helhetsbilden kring 
barnets och familjens behov 
på ett strukturerat sätt 
under teammötena, med 
utgångspunkt i 
habiliteringsplaneringen? 
 
Arbetet riskerar att bli 
lösryckt om det görs försök 
till diskussioner på 
teammöte, men ingen 
uppföljning sker.  

PDSA 3 I båda teamen skulle de 
barn som tagits upp och 
där det identifierats 
brister i 
habiliteringsplaneringen 
följas upp efter en till två 
veckor, antingen under 

Start 
efter 5/2 
2018.  

Projektgruppen upplevde 
svårigheter i att följa upp 
de ärenden där brister 
identifierats i 
habiliteringsplaneringen 
och uppföljning 
genomfördes inte. 

Projektgruppen beslutar nu 
att införa en ny struktur för 
teammötena, där samtliga 
teammedlemmar förväntas 
ha förberett sig med syfte 
och hur 
habiliteringsplaneringen 
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teammöte eller via 
personlig uppföljning 
mellan teamledare och 
medarbetare.  

ser ut för samtliga barn som 
sätts upp på teammötet. 

 
 
Dokumentation av habiliteringsplanering 
Presentationen av dokumentationen kring varje barns habiliteringsplanering i journalsystemet syftar 
till att ge en överblick av vad som är aktuellt för barnet. Därav bör en korrekt dokumentation och 
presentation av denna underlätta teamarbete och känsla av sammanhang. Förbättringsåtgärden 
inriktades på hur habiliteringsplaneringen synliggörs i journalen och i det första steget såg 
projektgruppen över de ärendetyper de själva ansvarade för och rensade bort gammal information i 
ärendemodulen.  
 
Arbetsgång  
Projektgruppen har haft återkommande möten under arbetets gång, antingen fysiska möten eller via 
Skype. Projektgruppen har försett förbättringsledaren med mätetal som har sammanställts löpande och 
återkopplats. Förbättringsarbetets syfte och mål har stämts av löpande, för att hålla fokus i arbetet. 
 
Övergripande mätningar 
För att veta om en förändring blir en förbättring behövs mätningar. Ett sätt att få täckande mått är att 
skapa en ”Family Of Measure”, FOM (Provost & Murray, 2011). Här utgör resultatmått tillsammans med 
processmått och balanserande mått en helhet som ökar chansen att kunna dra slutsatser från de valda 
måtten. Resultatmåttet representerar förändringens slutresultat, den effekt förändringen gav för 
patienterna. Processmåttet mäter hur väl arbetsprocesserna fungerar, vad det är som faktiskt görs. För 
att belysa systemet från fler perspektiv används balanserande mått som kan påvisa vad som händer i 
andra delar av systemet när resultat- eller processmåtten förbättras.  
 
En utmaning i förberedelserna av förbättringsarbetet var att ta fram mått som kunde vara användbara i 
den dagliga verksamheten för att påvisa önskade förändringar. Inom verksamheten finns kvantitativa 
mått för exempelvis antal vårdkontakter per patient och per medarbetare samt för olika ledtider, men 
det saknas kvalitativa mått. Exempelvis kräver en bedömning av kvalitet i habiliteringsplanering eller 
antal mål per månad en helt manuell hantering, att sitta och räkna för hand i patientjournalen. Ett 
önskvärt mått vore andel barn som har en habiliteringsplanering, men det måttet gick inte att hämta 
från något av verksamhetens system och heller inte tas fram manuellt på något rimligt sätt. 
 
Resultatmått 
Resultatmåttet för förbättringsarbetet utgjordes dels av data från telefonsamtal mellan enhetschef och 
föräldrar och dels av data från journalgranskning. De föräldrar som tillfrågades fanns bland de föräldrar 
vars barns habiliteringsplanering bedömdes gällande kvalitet (beskrivs nedan). Föräldrarna tillfrågades 
utifrån en frågeguide (tabell 3) bland annat om de upplevde att de varit delaktiga i barnets 
habiliteringsplanering. Enhetschefen antecknade svaren fritt utifrån samtalen. Samtalen förväntades på 
sikt ge svar på om insatserna gör skillnad vad gäller föräldrarnas vetskap om hur barnets 
habiliteringsplanering ser ut, deras upplevelse av delaktighet i habiliteringsplaneringen och i vilken 
utsträckning planeringarna genomförts.  
 

Tabell 3: Frågeguide för telefonsamtal mellan enhetschef och föräldrar. 
Finns det en plan? 
Vad är planen? 
Har barnet förstått planen? 
När och hur sker nästa kontakt med habiliteringen? 
Upplever ni att ni varit delaktiga i barnets habiliteringsplanering? 
Har planen följts? 

 
För att se om andelen habiliteringsplaneringar som bedömts ha god kvalitet hade ökat, användes 58 
granskade journaler, där en bedömning gjorts enligt en intern bedömningsrutin, av kvaliteten i 
habiliteringsplaneringen. Bedömningen utfördes av förbättringsledaren, för att få till stånd en så 
enhetlig och objektiv bedömning som möjligt, då förbättringsledaren inte hade någon tidigare 
kännedom om patienterna. Kvalitetsbedömningen är utformad inom bou, av en regional arbetsgrupp 
för habiliteringsplanering, och har använts länge inom verksamheten (bilaga 3). Bedömningen görs 
genom journalgranskning där bedömaren går igenom dokumentation kopplad till barnets 
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habiliteringsplanering och aktuella insatser. För att bedömas ha god kvalitet ska det finns en röd tråd 
mellan kartläggningen av barnets och familjens vardag, de prioriterade situationer som valts ut att 
arbeta med och de mål som satts för barnet. För att uppnå god kvalitet krävs också att målen följts upp 
eller att uppföljning finns planerad samt att barnets delaktighet i beslutsfattande kring 
habiliteringsplaneringen har bedömts, vilket ska vara presenterat i journalens administrativa 
ärendemodul. Kvalitetsuppföljningen utförs vanligtvis av enhetschef eller teamledare. 
 
Processmått 
I journalens administrativa ärendemodul visas den aktuella habiliteringsplaneringen för varje barn upp, 
för en enkel överblick. Ärendetyper för förstaplanering, kartläggning, mål, uppföljning och delaktighet 
presenteras. Som processmått för att följa hur väl arbetsprocessen fungerar valde vi att följa antal mål 
som är skapade per månad, vilket räknades manuellt och visualiserades.  
 
I samband med att föräldrarna tillfrågades om de upplever att de varit delaktiga i barnets 
habiliteringsplanering ställdes också frågan om planen har följts. Detta kan ses om ett mått på hur väl 
arbetsprocesserna följs och är alltså ett processmått. 
 
Balanserande mått 
Som balanserande mått och utvärdering av arbetet kring utbildning/kunskapsökning användes 
medarbetarnas skattning av hur väl de kände till arbetssättet habiliteringsplanering och hur ofta de 
använde arbetssättet, vilket samlades in i början av förbättringsarbetet, ungefär mitt i samt i samband 
med utvärdering. Undersökningen genomfördes på ett enkelt sätt med hjälp av post-it-lappar. 
Instruktionerna var: ”Hur väl känner du till arbetssättet habiliteringsplanering? Skatta på en skala från 
1 till 10, där 1 är inte alls och 10 är jättebra.” och ”Hur ofta använder du arbetssättet 
habiliteringsplanering? Skatta på en skala från 1 till 10, där 1 är aldrig och 10 är alltid.”. En 
rekommendation är att även titta på balanserande mått i form av någon typ av kostnader till exempel i 
form av tid, resurser eller pengar. Några sådana balanserande mått fanns inte att tillgå för 
förbättringsarbetet. 
 
De valda måtten för förbättringsarbetet presenteras i tabell 4.  
 

Tabell 4: FOM för förbättringsarbetet. 
Typ av mått Habiliteringsplanering FOM 
Resultatmått Antal tillfrågade familjer som har kännedom om och upplever att 

de är delaktiga i barnets habiliteringsplanering. 
 
Andel granskade habiliteringsplaneringar med bedömd god 
kvalitet, stickprov i 58 journaler under våren 2018. 
 

Processmått Antal mål per månad som presenteras i journalens ärendemodul. 
 
Antal tillfrågade föräldrar som upplever att planeringen har följts. 
 

Balanserande mått Medarbetares erfarenheter av förbättringsarbete kring arbetssättet 
habiliteringsplanering. 
 
Medarbetares skattade kännedom om och användning av 
arbetssättet habiliteringsplanering. 
 

 

Metod för studien 
Design 
Studiens design var en fallstudie som utforskade en lokal kontext med sina speciella förutsättningar och 
historia. Fallstudier ger möjlighet att dra lärdomar om hur relationerna mellan organisatoriska 
processer och kontext påverkar framgång eller misslyckande i försök till kvalitetsförbättring (Baker, 
2011). Fallstudier är särskilt lämpade när forskare vill ha svar på hur eller varför något fungerar i verkliga 
livet. (a.a.). Med hjälp av en fallstudie kan en företeelse i en grupp studeras närmare och väljs för att få 
fördjupad kunskap om ett aktuellt problem (Dychawy Rosner, 2017). Den utforskande fallstudien är 
användbar inom regionala forsknings- eller utvecklingsavdelningar i syfte att stärka förekommande 
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eller nya arbetsprocesser inom hälso- och sjukvården. En utforskande fallstudie används för att återge 
faktorer och företeelser inom ett problemområde (a.a.).  
 
Urval/population: 
Medarbetare i enhetens två team som var i tjänst vid tillfället för fokusgruppsintervjuerna tillfrågades 
om deltagande i fokusgruppsintervjuer. Medarbetare med arbetsledande uppgifter (en enhetschef och 
två teamledare), medarbetare med administrativa arbetsuppgifter (två medicinska sekreterare) och 
enhetens läkare, som inte har möjlighet att delta i teamarbetet kring patienterna på samma villkor som 
övriga medarbetare, tillfrågades inte. En medarbetare avböjde deltagande, då hen inte ansåg sig ha tid. 
Fokusgruppsintervjuerna genomfördes teamvis. De båda fokusgrupperna bestod av fem medarbetare 
vardera, vilka tillsammans representerade sex olika professioner: arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, 
logoped, psykolog och specialpedagog. Samtliga medarbetare förväntades ha kunskap om och arbeta 
enligt arbetssättet habiliteringsplanering och medarbetarnas habiliteringserfarenhet varierade mellan 
någon månad och mer än 20 år.  
 
Datainsamling: 
Medarbetarna som deltog i fokusgruppsintervjuerna informerades muntligt och skriftligt (bilaga 4) om 
syfte och användningsområde för intervjuerna och gav sitt informerade godkännande innan 
fokusgruppsintervjuerna inleddes. Fokusgruppsintervjuerna genomfördes under mars månad 2018 av 
uppsatsens författare, utan bisittare. Fokusgrupperna varade 45 minuter respektive 30 minuter. 
Fokusgruppsintervjuerna genomfördes med utgångspunkt i en semistrukturerad frågeguide. Frågorna 
berörde medarbetarnas tankar kring att de jobbat extra med habiliteringsplanering på enheten under 
våren, om de upplevde att de visste vad arbetssättet innebar, hur de skulle beskriva arbetssättet och om 
de trodde att arbetssättet innebar skillnad för patienterna. Intervjuerna spelades in (ljudupptagning) 
och transkriberades av uppsatsens författare.  
 
Dataanalys: 
Analys genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys, inspirerad av Graneheim och Lundman (2004) 
och med stöd av Erlingsson och Brysiewicz (2017). Innehållsanalys är tekniker och metoder för 
beskrivande och tolkande analyser av text (Danielsson, 2012). Analysen inleddes med en induktiv 
ansats. Efter att uppsatsens författare genomfört fokusgruppsintervjuerna och transkriberat 
ljudmaterialet till text lästes texterna igenom ytterligare några gånger. Meningsenheter som hade 
betydelse för studiens syfte markerades. Meningsenheterna kondenserades för att göra texten kortare, 
utan att ta bort något väsentligt, för att samtidigt kunna bevara det centrala innehållet. De kondenserade 
meningsenheterna fick etiketter i form av koder. Koderna formade i sin tur underkategorier som sedan 
grupperades till nio kategorier. Några koder uteslöts, då de inte besvarade studiens syfte. Kategorierna 
jämfördes med den ursprungliga texten och studiens syfte och några av kategorierna slogs samman. 
Kategorier och underkategorier diskuterades med handledare och analysen mynnade slutligen ut i tre 
kategorier. Därefter gjordes en bedömning att teorierna om espoused theory och theory-in-use (Argyris, 
1991) kunde ha relevans för den analyserade texten. I nästa steg analyserades underkategorier och 
kategorier utifrån dessa, vilket resulterade i att analysen nu fick en abduktiv ansats (Graneheim, 
Lindgren & Lundman, 2017).  

Etiska överväganden 
Muntlig och skriftlig information om studien lämnades till enhetschef och aktuella intervjupersoner och 
fokusgruppsdeltagare. Deltagandet var frivilligt och intervjupersonerna valde själva vilken information 
de ville dela med sig av. Då den studerade enheten inte bestod av mer än 20-talet medarbetare kan det 
vara möjligt att det i studien lyser igenom olika medarbetares bidrag i intervjuer och fokusgrupper, trots 
författarens ansträngningar att hålla texten neutral i det avseendet. Det var viktigt att medarbetarna var 
medvetna om detta innan deras medverkan i intervjuer och fokusgrupper. Med det givet samt att 
intervjuerna inte berört känsliga områden för enskilda medarbetare och att medarbetarna inte tillhört 
någon utsatt befolkningsgrupp bör riskerna med deltagande i studien varit små. Studien är ett 
examensarbete på masternivå, vilket gör att den inte omfattas av lagen om etikprövning (SFS 
2003:460). Inte heller en etisk egengranskning i samråd med handledare lyfter fram behov av ytterligare 
etisk prövning (Jönköping University, 2015).  
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Resultat 

Resultat av förbättringsarbetet: 
Förbättringsarbetet bedrevs inom de tre områden som prioriterats; utbildning/kunskapsökning kring 
arbetssättet och dess effekter, förtydligad struktur kopplat till habiliteringsplanering på teammöten 
samt dokumentation av habiliteringsplanering. Målsättning, mått och resultathänvisning per område 
redovisas i tabell 5. 
 

Tabell 5. Målsättning, mått och resultathänvisning per förbättringsområde. 
Förbättringsområde Vad vill vi uppnå? Mått Resultat 
Utbildning/kunskapsökning 
kring arbetssättet och dess 
effekter 

Gemensam bas och 
kunskap kring 
habiliteringsplanering 

Medarbetarnas 
skattning av hur väl de 
kände till arbetssättet. 

Se figur 5 och 7. 

Förtydligad struktur på 
teammöten kopplat till 
habiliteringsplanering. 

Ökat användande av 
arbetssättet 
habiliteringsplanering 
på enheten. 

Antal barn per 
teammöte där barnets 
habiliteringsplanering 
lyftes fram. 

Se figur 3. 

Dokumentation av 
habiliteringsplanering. 

Barnens 
dokumentation kring 
habiliteringsplanering 
presenteras i 
journalsystemets 
administrativa 
ärendemodul för 
överblick av vad som 
är aktuellt för barnet.  

Antal mål som 
presenteras i 
patientjournalens 
administrativa 
ärendemodul. 

Se figur 4. 

 

 
Figur 3. Antal barn per teammöte där barnets habiliteringsplanering lyftes fram. 
 
Det upplevdes av teamledarna som svårt att få till diskussionerna kring barnens habiliteringsplanering 
vid teammötena, vilket avspeglas i figur 3, och i samband med uppföljningen av förbättringsarbetet 
beslutades om en ny struktur vid enhetens teammöten (se tabell 2). 
 
För att veta om arbetet inom områdena ovan sammantaget innebar en förbättring användes en 
måttfamilj (Family of Measures, FOM) bestående av resultatmått, processmått och balanserande mått. 
 
Resultatmått 
För att mäta det övergripande målet tillfrågades föräldrar om sin upplevelse av delaktighet och 
journalgranskning genomfördes för bedömning av kvalitet i habiliteringsplaneringarna.  
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Nio föräldrar tillfrågades av enhetens enhetschef om deras barn hade någon habiliteringsplanering, 
visste de vad den innehöll, förstod barnet planeringen, hade planeringen följts och kände de sig delaktiga 
i barnets habiliteringsplanering. Alla föräldrar svarade och samtliga svarade att de upplevde att de varit 
delaktiga i sitt barns habiliteringsplanering, även om en förälder inte ansåg att familjen fått hjälp, då de 
erbjudna insatserna inte var intressanta för barnet. En förälder upplevde att familjen varit delaktig, men 
önskade att de fått påverka mer. Någon vidare analys kring hur denna vetskap har tagits omhand ryms 
inte inom föreliggande förbättringsarbete. 

 
Jämfört med den kvalitetsbedömning som gjordes 2017, där åtta av de 58 granskade journalerna (14%) 
bedömdes ha god kvalitet, har motsvarande bedömning efter förbättringsarbetets slut resulterat i 11 av 

58 granskade journaler (19%), vilket är en ökning, men inte uppnår målsättningen på 20%.  
 
Processmått 
Antal måldokument som presenteras i journalens ärendemodul ger en bild av hur 
habiliteringsplaneringar presenteras i den administrativa delen av patientjournalen som syftar till att ge 
överblick över varje barns pågående och avslutade delar av habiliteringsplaneringen. Måttet speglar 
området dokumentation av habiliteringsplanering. Under förbättringsarbetet har antal mål som skapats 
varje månad legat över medianvärdet för de senaste 20 månaderna vilket skulle kunna vara en början 
på en sekvens av värden som påvisar att en förbättring skett, men någon säker förbättring går inte att 
påvisa. Figur 4 visar antal mål som skapats i ärendemodulen månadsvis under 20 månader. 

 
förbättringsarbetets början 
 

 
Figur 4: Antal mål som skapats i patientjournalens ärendemodul under se senaste 20 
månaderna. Pilen visar när förbättringsarbetet påbörjades. 
 
På frågan om planeringen följts (”Har planen följts?”) svarade alla tillfrågade föräldrar ja, en med 
tillägget ”till stor del”. 
 
 
Balanserande mått 
Medarbetarna skattade vid tre tillfällen, på post-it-lappar, hur väl de kände till respektive hur ofta de 
använde arbetssättet habiliteringsplanering. Skattningarna ägde rum innan, mitt i och i samband med 
utvärdering av förbättringsarbetet och genomfördes av de medarbetare som var i tjänst vid 
mättillfällena. Vid de två första mättillfällena samlades skattningarna in av enhetschefen och vid det 
sista mättillfället av förbättringsledaren. Figur 5 visar hur medarbetarna skattade att de kände till 
arbetssättet habiliteringsplanering och figur 6 visar medarbetarnas skattning av hur ofta de använde 
arbetssättet habiliteringsplanering. 
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Figur 5: Medarbetarnas skattning av hur väl de kände till arbetssättet habiliteringsplanering 
innan förbättringsarbetet påbörjades (n=12), halvvägs in i (n=9) och vid utvärdering av (n=10) 
förbättringsarbetet. 
 
 

 
Figur 6: Medarbetarnas skattning av hur ofta de använde arbetssättet habiliteringsplanering 
innan förbättringsarbetet påbörjades (n=12), halvvägs in i (n=9) och vid utvärdering av (n=10) 
förbättringsarbetet. 
 
I figurerna ovan (figur 5 och 6) påvisas ingen förbättring vad gäller medarbetarnas skattning av hur de 
känner till respektive använder arbetssättet habiliteringsplanering. 
 
I samband med utvärdering av förbättringsarbetet tillfrågades de medarbetare som deltog i 
fokusgruppsintervjuerna om att, förutom att skatta nuläget, även skatta hur väl de kände till respektive 
använde arbetssättet habiliteringsplanering i december, när förbättringsarbetet påbörjades. Tre 
medarbetare skattade att de kände till arbetssättet habiliteringsplanering bättre vid utvärderingen av 
förbättringsarbetet än när det inleddes, medan en medarbetare har skattat ett skalsteg lägre vid 
utvärderingen (figur 7).  
 
En medarbetare har skattat att hen använde arbetssättet habiliteringsplanering mer vid utvärderingen. 
En medarbetare angav att hen aldrig använder arbetssättet och en medarbetare valde att skatta 0 (figur 
8). 
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Figur 7: Medarbetarnas skattning i samband med utvärdering av förbättringsarbetet, av hur 
väl de kände till arbetssättet habiliteringsplanering innan förbättringsarbetets början 
respektive vid utvärdering av förbättringsarbetet. Frågan löd: Hur väl känner du till 
arbetssättet habiliteringsplanering? Skattning 1=inte alls, 10 =jättebra. 
 

 
Figur 8: Medarbetarnas skattning i samband med utvärdering av förbättringsarbetet, av hur 
ofta de använde arbetssättet habiliteringsplanering innan förbättringsarbetets början 
respektive vid utvärdering av förbättringsarbetet. Frågan löd: Hur ofta använder du 
arbetssättet habiliteringsplanering? Skattning 1=aldrig, 10 =alltid. 
 
I samband med utvärderingen av hur väl medarbetarna upplevde sig känna till respektive använda 
arbetssättet habiliteringsplanering uppdagades oklarheter kring vad som ingår i arbetssättet 
habiliteringsplanering. Ingår till exempel dokumentation och presentation i ärendemodulen? Beroende 
av svaret på den frågan upplevde medarbetarna att de skulle skatta sig olika. 
 
Som ytterligare ett balanserande mått tillfrågades medarbetarna om hur de upplevde 
förbättringsarbetet kring habiliteringsplanering. Erfarenheterna var främst att det hade pratats mer om 
habiliteringsplanering under en period, att utvecklingsdagarna hade haft fokus bland annat på 
habiliteringsplanering och att nya rutiner hade skapats i teamet. Men medarbetarna var samtidigt 
överens om att de inte upplevde någon större förändring i det praktiska arbetet. 
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Sammantaget tyder resultaten på att förbättringsarbetet medförde att enstaka medarbetare upplevde 
sig ha fått en ökad kännedom om arbetssättet, men medarbetarna upplevde inte generellt att 
förbättringsarbetet hade fått genomslag i det dagliga patientarbetet. Att föräldrarna upplevde sig vara 
delaktiga, men samtidigt kommenterade att de önskade att de kunde fått påverka mer eller att de inte 
upplevde att insatserna som erbjöds var intressanta för barnet, stöder medarbetarnas upplevelse. En 
ökad presentation av mål i journalens ärendemodul kan spegla en ökad medvetenhet hos medarbetarna 
kring förväntningarna på att dokumentera och administrera eller vara ett utslag av slumpvis variation.  
 

Resultat av studien 
Ur analysen av det manifesta innehållet i den analyserade texten utkristalliserades tre kategorier och 
sex underkategorier (tabell 6).  
 

Tabell 6. Kategorier och underkategorier i den induktiva innehållsanalysen. 
Kategori Underkategori 

arbetssättet praktiskt och konkret 
 teoretiskt 
dokumentationen svårarbetad dokumentation 
 varför dokumentera 
teamarbetet att arbeta tillsammans  
 att arbeta förebyggande 

 
Teoretisk analys 
Vid reflektion över de analyserade kategorierna och underkategorierna kunde dessa tydligt kopplas till 
espoused theory (den handlingsplan en individ tror att hen använder) och theory-in-use (den 
handlingsplan som verkligen används) (Argyris, 1991). Medarbetarna ansåg sig använda 
habiliteringsplanering som arbetssätt samtidigt som det framkom att handlingarna inte riktigt 
matchade det man sade sig göra. Nedan följer en fördjupning av de tre kategorierna och deras kopplingar 
till espoused theory och theory-in-use, illustrerade av citat från fokusgruppsintervjuerna. 
 
Arbetssättet  
I diskussionerna blev det tydligt att medarbetarna hade en klar bild av att de arbetade så som det är 
avsett med arbetssättet, så som det är meningen att arbetssättet ska fungera, espoused theory. 
Arbetssättet habiliteringsplanering upplevdes som ett självklart arbetssätt; vi gör det ju, det här är vårt 
jobb, det finns inget annat. Tänket finns och habiliteringsplanering beskrevs som ett arbetsverktyg som 
man hade med sig hela tiden, det var utifrån den modellen man jobbade.  
 

”Alltså jag tänker, hur skulle man jobba om man inte jobbade så?” 
 
Medarbetarna menade att de visste vilka de olika beståndsdelarna i arbetssättet habiliteringsplanering 
var. En av vinsterna med arbetssättet som fördes fram, var att det blir tydligt för familjerna och att de 
får veta vad de får ut av att komma till habiliteringen.  
 

”Och att när de träffar oss så ska de ju veta vad de får ut av det liksom, så.” 
 
Syftet beskrevs vara att ge vardagsfungerande, livskvalitet och god hälsa. Någon medarbetare lyfte fram 
att det är viktigt att se till barnets behov, inte bara utifrån vad föräldrarna förmedlar. Samtidigt påvisade 
diskussionerna att det finns stora gap mellan hur man beskrev arbetssättet, espoused theory, och hur 
det blir när det omsätts i praktiken, theory-in-use. Den flexibilitet som är inbyggd i arbetssättet 
upplevdes som svår och tidskrävande att hantera, det krävs att inte luta sig tillbaka utan man behöver 
ta sitt ansvar. Det upplevdes också svårt att hantera att alla barn och familjer är olika och har olika 
behov. Det fördes fram att när alla är olika, både medarbetare och familjer, då är det inte möjligt att 
stöpa alla i samma form. Medarbetare kunde se arbetssättet habiliteringsplanering som något teoretiskt 
som inte är självklart hur det ska appliceras praktiskt och flera av de delar som ingår i arbetssättet lyftes 
fram, men de tedde sig inte som en helhet. Det kanske var för att arbetssättet är så självklart som det 
också blir svårt att förklara, föreslog en medarbetare, medan en annan menade att om vi inte kan sätta 
ord på vad habiliteringsplanering är, då är det inte tillräckligt självklart. 
 

”Habiliteringsplanering ligger som ett stort moln. Vad innebär det och hur kan 
det se ut, vad menar vi, konkret?” 



19 
 

 
Paralleller drogs till yrkesspecifika behandlingsplaner och skillnaderna gentemot arbetssättet 
habiliteringsplanering verkade oklara. Det beskrevs att alla gör sina egna personliga tolkningar av 
arbetssättet och att det kändes viktigt att hitta sitt eget sätt att utföra det på. På frågan om vad 
habiliteringsplanering är lyftes olika varianter fram, från enstaka delmoment till hela livet, och det 
uppkom flera frågor kring vad som egentligen ingår. Begrepp kändes oklara och förvirrande och att det 
kallas habiliteringsplanering försvårade ytterligare. Ofta kanske habiliteringsplanering gjordes utan att 
det kallades så. 
 

”Det som har blivit lite problemet för mig, det är att det kallas 
habiliteringsplanering men det är inte en planering man sätter sig och gör utan 
det är ett arbetssätt. Det skulle hetat något annat.” 

 
Dokumentationen 
När det gällde dokumentationen kopplades de allra flesta delarna av diskussionen till theory-in-use. Att 
dokumentationen upplevdes vara till för att ge en tydlighet i kontakterna mellan familj och habilitering 
var dock något som kunde kopplas till espoused theory. Om dokumentationen lämnades till familjen 
kunde planeringen finnas kvar att återkomma till över tid. 
 

”… om det då dokumenteras och skickas hem, att det blir en tydlighet familjen, 
att ja det var det här vi pratade om och det finns kvar också för familjen att följa 
upp ett halvår senare eller ett år senare.” 

 
I övriga diskussionen uttryckte medarbetarna tydligt att de arbetade med habiliteringsplanering, men 
att de kanske inte alltid var så bra på att dokumentera och administrera och att det då kanske inte alltid 
syntes utåt.  
 

”Jag kanske har min plan här inne fast den skulle många gånger kanske 
behövas ut mer då.” 

 
Det fanns en upplevelse av att en del dokumentation i patientjournalen skulle ske bara för 
dokumentationens skull, att det blev ett egensyfte att dokumentera, och att mängden administration 
hade ökat genom åren. Dokumentationen och administrationen i patientjournalen upplevdes som 
krånglig, rörig och svår att överblicka.  
 

”Och sen ska det ju finnas en dokumentation kring det på nåt vis, tänker jag. 
Och det är där vi ibland fastnar och det är då det blir så tråkigt och jobbigt. Vad 
ska stå var och så håller vi på sådär… ” 

 
I diskussioner kring hur planeringen eller medarbetarnas tankar kunde förmedlas till familj och andra 
inblandade uttrycktes att man ibland pratade så mycket att man missade att skriva ner det. Brister i att 
förmedla det man kommit överens om riskerade att skapa förvirring, då man inte riktigt möttes i hur 
man hade tänkt. Åsikten att habiliteringsplanering användes som ett mätinstrument för 
produktionsmätning uttrycktes också, liksom olämpligheten i detta. Meningsfullheten i att 
dokumentera och skicka hem luntor till familjerna ifrågasattes. Att så lite av diskussionerna kring 
dokumentationen kunde kopplas till espoused theory kan indikera att det finns stora bekymmer med 
hur habiliteringsplaneringen dokumenteras idag. 
 
Teamarbetet 
Det uttalades att habiliteringsplanering syftar till att ge en helhetsbild av barnets vardag, för att de som 
är berörda sedan skulle kunna bestämma tillsammans vad som är viktigast att arbeta med den närmaste 
tiden. Arbetet beskrevs ske tillsammans med barn och familjer. Planering för regelbunden kontakt med 
patienterna kunde förebygga akuta åtgärder. Fördelarna med att det inom habiliteringen finns många 
olika professioner som kan hjälpa till att tänka kring problemen i barnets vardag lyftes fram. Det 
uttrycktes också att teamarbetet är en av fördelarna med habiliteringsverksamhet, att man använder sin 
professionella kunskap, men också ”tar på sig habiliteringsrocken” för att kunna företräda varandra vid 
möten med barn och familjer. Allt detta stämmer väl överens med hur arbetssättet är uppbyggt och det 
var tydligt att medarbetarna hade en klar bild av att teamarbetet var ett faktum. 
 

”För det är ju inte det att veta allt, men det är det att liksom erbjuda ett steg 
vidare ändå.” 
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Samtidigt framkom en tydlig brist på teamarbete i praktiken, theory-in-use. Team och teamarbete är 
något man pratar om, men inte använder. Det upplevdes av några medarbetare som svårt att företräda 
varandras professioner, exempelvis i samtal med familjerna kring hur vardagen ser ut. Det beskrevs som 
lätt hänt att halka in på sitt eget expertområde och missa någon annans.  
 

”Man har ju sina egna yrkeskunskaper i bakgrunden när man gör 
kartläggningen, så man frågar ju utifrån… Så det är inte enkelt att kartlägga 
utifrån allas olika yrkesområden.” 

 
Kartläggningar, planeringar och uppföljningar gjordes utifrån ens eget fokus, istället för med 
utgångspunkt från barnets vardag och de behov som uppstår där, och i diskussionen lyftes den enskilde 
medarbetarens insatser och möjligheter oftare fram än teamets.  
 

”Ja, det är väldigt lätt att man sågar in sig på sitt eget och glömmer att, allt det 
andra.” 

 
Det kunde också vara svårt att se till helheten när arbetet utgick från en av delarna. Barnet eller familjen 
lyftes inte fram som självklara medlemmar i teamet. Så länge vi vet vad vi gör blir det tydligt för 
familjerna. Medarbetare som försökte lyfta teamets roll i arbetet med familjerna blev inte bemött. Ur 
diskussionerna kunde också utläsas att medarbetarna arbetade reaktivt och på beställning från 
föräldrarna. Att arbeta förebyggande ansågs inte vara möjligt, trots att det ofta hade blivit väldigt akut 
när familjerna hörde av sig med sina problem och trots att man tyckte att regelbunden och planerad 
kontakt gjorde att inte lika många akuta åtgärder krävdes. Det framgick att föräldrarna fick välja hur de 
ville att kontakterna skulle se ut, även om habiliteringspersonalen kunde se andra behov än dem 
föräldrarna uttryckte. Balansgången mellan att erbjuda och att pressa belastade föräldrar lyftes fram 
som en anledning att inte kunna arbeta förebyggande.  
 

”Ja, för målgrupperna är så olika, vi kan inte per automatik sitta och ha 
fortlöpande kontakt när familjen känner att just nu flyter det på bra, nu reder 
vi oss.” 

 
Ofta låg fokus mer på föräldrarnas behov än barnens och föräldrarnas behov och förmågor fick också 
styra hur habiliteringsplaneringen kunde eller inte kunde förmedlas. Att arbeta med samverkan 
gentemot skola, förskola eller andra instanser, utan att ha något mandat, upplevdes som svårt.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Studiens resultat indikerar stora gap mellan medarbetarnas handlingsplaner i form av espoused theory 
och theory-in-use (Argyris, 1991), alltså en stor skillnad mellan hur medarbetarna upplever att de gör 
och hur de egentligen gör. Medarbetarna upplever sig arbeta med habiliteringsplanering, men samtidigt 
finns en osäkerhet kring vad det innebär och flera medarbetare anger i sin skattning som gjordes i 
förbättringsarbetet att de inte använder arbetssättet i någon större omfattning. En parallell kan dras till 
Ellströms teori om explicita och implicita arbetsprocesser (Ellström & Salling Olesen, 2010). Stora gap 
mellan espoused theory/theory-in-use respektive explicita/implicita arbetsprocesser kan försvåra 
lärande i organisationer (Argyris, 1991, Ellström & Salling Olesen, 2010). 
 
Att utforska medarbetarnas erfarenheter av arbetssättet habiliteringsplanering vid en av bou-enheterna 
i Skåne kändes angeläget, eftersom ingen tidigare forskning fanns i den lokala kontexten. Möjligheten 
att få sitta ner och fokuserat diskutera arbetssättet ger en möjlighet till reflektion på ett sätt som ofta 
saknas i det dagliga arbetet. Reflektion är en av delarna som lyfts fram som en faciliterande faktor för 
lärande (Ellström, 2001).  
 
I förbättringsarbetet sattes som mål (under 2018) och delmål (till och med mars 2018) att 60 respektive 
20% av granskade habiliteringsplaneringar skulle bedömas ha god kvalitet. Målen kan tyckas lågt 
ställda, då ambitionen borde vara 100%. Valet av målnivåer beror främst på arbetssättets inbyggda 
flexibilitet. Då uppdateringar och förändringar i habiliteringsplaneringen kan göras olika ofta för olika 
barn, beroende på ålder och grad av behov, tar det tid för förändringar att bli synliga och därmed även 
att nå ett mål på 100%. 
 
Nedan följer en fördjupad diskussion kring förbättringsarbetet och studien. 
 
Att genomföra förbättringsarbete i en ovan verksamhet 
Att genomföra ett förbättringsarbete i den aktuella verksamheten visade sig inte vara någon enkel 
uppgift. Initialt var det svårt att hitta utrymme inom verksamheten där det fanns möjlighet att lägga ner 
den tid och kraft som det krävs för att medverka i förbättringsarbete, framför allt inom den givna 
tidsramen. Mycket annat skedde i verksamheten under samma tidsperiod och det faktum att ingen av 
enhetscheferna tidigare arbetat med förbättringsarbete på ett så strukturerat sätt och därmed inte riktigt 
kunde sätta sig in i vad det skulle innebära, kan ha varit en faktor som försvårade. I regionen lyfts 
förbättringsarbete och förbättringskunskap fram på övergripande nivåer i organisationen, men arbetet 
har inte riktigt nått ner i verksamheterna. Detta medförde att förbättringsarbetet kom igång sent. När 
det aktuella förbättringsarbetet väl påbörjades visade det sig vara svårt att bredda arbetet till att omfatta 
flera av medarbetarna på enheten, varför medverkan i projektgruppen begränsades till ett fåtal personer 
och transparensen ut till övriga medarbetare inte blev så stor som vore önskvärt. Förbättringsarbete bör 
utgå från medarbetarna för att ha störst chans att lyckas och i fokusgruppsintervjuerna som 
genomfördes för studien framkom även behovet av att konkretisera insatserna i förbättringsarbetet för 
att varje medarbetare ska kunna tillgodogöra sig arbetet utifrån sina behov. Att kombinera formellt 
teoretiskt lärande med träning för att stödja informellt lärande lyfts av Ellström (2001) fram som 
verksamt. När medarbetarna tillfrågades om upplevelser av förbättringsarbetet framkom att de inte 
upplevde någon större påverkan i det dagliga arbetet, vilket ytterligare bekräftar att en breddning hade 
ökat chanserna till ett framgångsrikt förbättringsarbete. Här hade förbättringsledaren kunnat agera 
annorlunda på flera sätt, bland annat genom att driva större inblandning från enhetens medarbetare 
och att synliggöra arbetet på enheten på ett tydligare sätt. Oklart är om arbetet då hade gått att 
genomföra alls. Dock utgör den här uppsatsen ett underlag för vidare arbete, förbättringsområden i 
verksamheten har lyfts fram och möjligheter finns att ta tillvara dem för ett fortsatt arbete. Det här 
förbättringsarbetet har fått rollen av ett pionjärarbete för förbättringskunskap inom bou. 
 
Begripligt, hanterbart och meningsfullt 
En viktig aspekt i arbetet med habiliteringsplaneringar, är att det barn, familj, nätverk och medarbetare 
kommer överens om och genomför tillsammans ska vara begripligt, hanterbart och meningsfullt för alla 
inblandade. Att få ett barn eller en familj att träna på en färdighet som inte känns meningsfull, att arbeta 
med så många mål samtidigt att det inte blir hanterbart eller att ge instruktioner som inte är begripliga 
är inte en väg till framgång. Det är nog de flesta av oss överens om, men hur gör vi för att säkerställa att 
kontakterna med habiliteringen upplevs som begripliga, hanterbara och meningsfulla, när vi dessutom 
möter barn och familjer som i och med barnets funktionsnedsättning(ar) ofta redan har en hög 
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belastning i sin vardag? Arbetssättet habiliteringsplanering är tänkt som ett redskap för att säkerställa 
just det, men om själva arbetssättet inte upplevs som begripligt (’vad innebär det egentligen?’), 
hanterbart (’det är inte möjligt att stöpa alla i en form’) eller meningsfullt (’föräldrarna är bara 
intresserade av insatserna’) av medarbetarna, då blir det problematiskt. 
Ett sätt att begripliggöra vad vi har kommit överens om, är att dokumentera. Dokumentationen visade 
sig vara ett område med mycket stort glapp mellan espoused theory och theory-in-use, vilket i sin tur 
såklart ger utslag på hur begripligt det vi håller på med ter sig för familjerna. Även om det visar sig att 
formerna för dokumentationen kan te sig oklara och krångliga är författarens erfarenhet att om 
grundarbetet är gjort, om vi har tagit reda på bakgrunden, kommit överens om vad vi ska arbeta vidare 
med, gjort en ordentlig analys av den prioriterade situationen och tydligt uttalat hur situationen ser ut 
när den fungerar som önskat, då är det inte längre svårt att dokumentera. Men om inte alla de delarna 
arbetats igenom ordentligt och förankrats hos alla inblandade, då kan det vara svårt att veta hur 
dokumentationen bör se ut. En del av svårigheterna kring dokumentationen skulle alltså kunna ses som 
ett symptom på bristande grundarbete. 
 
Espoused theory och theory-in-use 
Att analysera materialet utifrån espoused theory och theory-in-use tydliggjorde på ett slående sätt gapet 
mellan vad man tänker att man gör och vad man verkligen gör. Arbetssättet som å ena sidan var så 
självklart, men å andra sidan var så svårt att få till. Att medarbetare dessutom å ena sidan tycker att det 
är ett självklart arbetssätt som används hela tiden och å andra sidan skattar sig lågt på hur ofta de 
använder arbetssättet gör det hela ännu mer komplext. Argyris (1991) menar att om organisationer vill 
göra något åt ett sådant här gap, är det viktigt att börja med cheferna, för att i förlängningen kunna få 
till stånd en förändring hos medarbetarna. Hur ser chefernas theories-in-use ut? Finns det utrymme för 
förändringar där? Genom att öppna upp för diskussioner, prata om antaganden som vanligtvis görs i det 
tysta och lyfta hur ett ämne eller en process uppfattas och används kan skillnader i vad man säger och 
vad man gör bli synliga (a.a.). I fallet med habiliteringsplanering, hur ser till exempel ledningsgruppen 
på arbetssättet, finns där också ett stort gap? Hur ser det ut på de andra enheterna? Hur ser det ut hos 
barn och familjer?  
En viktig aspekt av arbetssättet habiliteringsplanering är att arbetet sker utifrån barnet och barnets 
behov. Ofta behöver arbete utföras genom föräldrarna och genom att ge föräldrastöd ökar barnens 
chanser att få frihet att forma sitt liv, men grunden för arbetet ska ändå alltid vara barnet och barnets 
behov. I intervjuerna framkom att medarbetare ibland tycker att det är svårt att se barnets behov då 
man företrädesvis arbetar med föräldrarna och att sättet man arbetar med familjerna ofta är avhängigt 
av föräldrarnas förmågor, vilket är anmärkningsvärt. Om medarbetarna i en verksamhet som finns till 
för att verka för individer i utsatta grupper i samhället, som i det här fallet de individer som både är 
barn, och därmed beroende av vuxna i sin omgivning, och barn med funktionsnedsättningar, vilka ofta 
ytterligare försvårar möjligheterna till självständighet och självbestämmande, inte ser till barnets bästa 
– vem ska då göra det? En möjlig väg för att alla medarbetare ska kunna se till barnets behov kan vara 
att förstärka teamarbetet, då alla i teamet, medarbetare, barn och familj, tillsammans kan hjälpas åt att 
se alla olika aspekter av barnet och dess mikrosystem. 

 
Teamarbete och systemsyn 
Forskning kring vuxenutveckling och teorier om lärande ger en ny bild av resultatet av 
förbättringsarbetet och studien. Lärande organisationer kräver systemsyn (Senge, 2006), och ledares 
och medarbetares förmåga att facilitera teamarbete (Kjellström & Andersson, 2017). Systemsyn och 
psykologi utgör två av grundpelarna i förbättringskunskap. Även arbetssättet habiliteringsplanering 
kräver systemsyn och förmåga till teamarbete, vilket hänger samman med systemsyn, för det lilla 
mikrosystem som utgörs av patient, familj och medarbetare. Utan att arbeta i team kan ingen helhetsbild 
av barnet och dess vardag uppnås, här är alla teammedlemmar viktiga, inte minst barnet och dess 
närstående. Studien påvisade tydliga brister i teamarbetet och inte minst i synen på barn och familj som 
teammedlemmar. Vid flera tillfällen, i beskrivningar av hur arbetssättet användes, utgick medarbetarna 
från sin del av arbetet, sin profession eller sin insats, istället för att se till barnets behov som skulle kunna 
kräva gemensamma insatser från flera professioner samtidigt. Även i de observationer som gjordes vid 
teammöten kunde brist på teamarbete upptäckas och det talades inte om habiliteringsplanering, utan 
om några av dess olika beståndsdelar, gärna med fokus på själva dokumentationen. Brist på teamarbete 
medför att det är svårt att veta vad som är aktuellt för den enskilda patienten i ett sammantaget 
perspektiv. Vid genomförande av kvalitetsuppföljning i habiliteringsplaneringen för enskilda barn 
kunde också ett mönster av bristande teamarbete ses, då många mål och insatser utförs av enskilda 
professioner, utan samarbete och samordning med övriga teamet. Teamarbete identifierades som ett 
område av stor vikt för ett fungerande habiliteringsplaneringsarbete i samband med orsaks-
verkananalysen i uppstarten av förbättringsarbetet, men aktiviteter för att adressera det området 
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planerades in senare under året. Svensk sjuksköterskeförening och Svenska läkaresällskapet (2013) 
lyfter fram teamarbete som en av kärnkompetenserna för alla vårdprofessioner och trycker på 
ledarskapets betydelse för ett fungerande teamarbete. Även Kvarnström (2008) lyfter fram ledningens 
roll, i form av vikten av att ledningen ser över vilka organisatoriska förutsättningar som ges för 
teamarbete. 
Verksamheten har under många år arbetat på olika sätt och med olika intensitet i olika perioder för att 
få arbetssättet habiliteringsplanering att fungera som ett övergripande arbetssätt. Svårigheterna kan ha 
sin förklaring i att arbetet ofta har fokuserat på formerna; vad ingår, hur ska dokumentationen ske, hur 
skrivs bra mål och så vidare, snarare än att adressera områden som teamarbete, systemsyn och hur vi 
kan vända synsättet från att utgå från våra egna/organisationens behov och istället utgå från barnets 
behov. I målen för 2018 finns ett tydligt fokus med utgångspunkt från barnets perspektiv, vilket är 
positivt, men det finns ytterligare arbete att göra. Hur arbetar vi med systemsyn inom organisationen, 
hur underlättas teamarbete och vilket stöd erbjuds medarbetare för att utvecklas i verksamheten? 
Kjellström och Andersson (2017) lyfter fram att ledare måste förstå hur de kan arbeta med förbättringar, 
så att alla kan bidra utifrån sina förutsättningar. Vilka krav ställs på medarbetarna och vilket stöd 
behövs? Detta relaterar väl till medarbetarnas tankar om hur de skulle vilja att arbetet kring 
habiliteringsplanering fortsatte på enheten – ”det behöver bli konkret, konkret för mig”. 
 
Habiliteringsplanering och Nolans förbättringsmodell 
I arbetssättet habiliteringsplanering ingår att barn och familjer ska ha lika god kunskap som 
habiliteringens medarbetare om vad som har avtalats, varför arbetet ser ut som det gör, vad målet är, 
vad som behöver hända för att målet ska nås och när och hur vi ska följa upp hur det har gått. Arbetet 
sker tillsammans, vilket möjliggör en löpande återkoppling och även löpande anpassningar. En parallell 
kan dras till Nolans förbättringsmodell (Langley m.fl., 2009), vad vill vi uppnå, hur vet vi att en 
förändring är en förbättring och vilka förändringar kan leda till förbättring samt arbetet med PDSA. En 
observation som förbättringsledaren gjorde i samband med uppföljning av kvalitet i 
habiliteringsplaneringarna var, att det förekommer mål där habiliteringens medarbetare egentligen inte 
medverkar i arbetet, mer än i form av någon punktinsats och där det huvudsakliga arbetet ligger hos 
familj eller skola. Målen följs upp av habiliteringens medarbetare efter en till tre månader, en 
punktinsats görs igen och så fortsätter arbetet. Sådana typer av mål kan vara effektiva, om familjen är 
tillräckligt motiverad att göra hela arbetet själv, men rymmer inte önskvärda möjligheter till 
återkoppling och anpassningar.  
Under de fokusgruppsintervjuer som genomfördes för studien, diskuterades även vad som skulle vara 
av värde att arbeta med under den del av förbättringsarbetet som fortsätter under 2018, men som inte 
innefattas i uppsatsen. De områden som främst lyftes fram i diskussionen rörde sig kring dokumentation 
och administration av habiliteringsplanering i patientjournalen. Att applicera Nolans 
förbättringsmodell och PDSA på habiliteringsplaneringsarbetet vore intressant. Skulle utbildning i 
förbättringskunskap också kunna ge effekt på kvaliteten i målarbetet som ingår i barnens 
habiliteringsplaneringar och underlätta dokumentationen? 
 

Metoddiskussion 
Förbättringsarbetet 
I planeringsstadiet för förbättringsarbetet diskuterades möjligheterna till patientmedverkan i 
projektgrupp eller planering, vilket hade varit önskvärt, eftersom det är för barnen och deras familjer vi 
vill skapa värde. Med tanke på den korta tidsramen och det motstånd som projektgruppen behövde 
övervinna för att börja arbeta med habiliteringsplanering på enheten, fick patientmedverkan stå åt sidan 
i den här inledande delen av förbättringsarbetet. Projektgruppen hade behov av att få påbörja 
förbättringsarbetet i det lilla och förbättringsledaren fick därför dämpa sina ambitioner, både när det 
gällde patientmedverkan och ambitionen att utöka förbättringsarbetet till att omfatta fler medarbetare 
och framför allt medarbetare som inte innehade någon arbetsledande position på enheten. Att ha med 
patienter eller patientföreträdare i förbättringsarbetet kan tillföra aspekter till arbetet som nu inte har 
lyfts fram. 
 
I förbättringskunskapen lyfts visualisering av mätningar fram som ett sätt att motivera deltagare i 
förbättringsarbete. Att återkoppla mått löpande och visualisera hur förändringar påverkar de valda 
måtten ger en snabb och tydlig återkoppling på hur arbetet fortskrider. En utmaning som 
förbättringsledaren för detta förbättringsarbete mötte, var att organisationen har tillgång till mycket få 
mått som speglar de förändringar som var önskvärda. De mått och datainsamlingsmetoder som testats 
i förbättringsarbetet har haft varierande grad av användbarhet. En annan utmaning utgörs av 
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definitionen av begrepp, exempelvis innebörden av delaktighet för olika personer. En förälder uppgav 
att hen upplevde sig delaktig, men önskade att familjen fått påverka mer. Här kunde det ha varit av vikt 
att definiera olika nivåer av involvering och delaktighet, exempelvis enligt Thomsons (2007) taxonomi 
för involvering i vårdmötet, och ha detta som grund för frågorna som ställs. För att vidare få insyn i 
vilken grad av involvering eller delaktighet som är önskvärt hos den enskilde, kunde en fråga ställas om 
den tillfrågade är delaktig i den grad hen önskar. Att försöka utröna upplevelse av delaktighet eller 
involvering och använda det som ett mått är attraktivt, då det innefattar att inhämta information från 
företrädare för patienterna, men det skulle kunna utvecklas till att användas på ett mer systematiskt och 
automatiserat sätt för att bli användbart i den dagliga verksamheten. Idealet vore naturligtvis att, där 
det går, även inhämta samma information från barnen själva. Ett resultatmått handlade om bedömning 
av kvalitet i habiliteringsplaneringen. Måttet har använts under lång tid i verksamheten, men är en 
subjektiv bedömning som vanligen utförs av enhetschef eller teamledare. I förbättringsarbetet gjordes 
bedömningen av förbättringsledaren, vilket tänktes göra bedömningen något mer objektiv, i den mån 
att förbättringsledaren inte hade någon förkunskap om de patienter vars habiliteringsplanering 
bedömdes. Detta till trots kvarstår faktum att det är en subjektiv bedömning och ska en sådan vara 
verksam bör den kanske hellre göras av den som habiliteringsplaneringen gäller. En spännande 
utveckling av detta mått kunde vara att ta fram en kvalitetsbedömning som kan genomföras av eller 
tillsammans med patient eller patientföreträdare. 
 
Processmåtten som användes i förbättringsarbetet har varit av varierande slag. Att räkna antal mål i 
ärendemodulen för att få en bild av hur arbetsprocessen följs är ett tidskrävande och, i relation till 
tidsåtgången, ett inte helt användbart mått. Det säger ingenting om kvaliteten i de mål som skapats, om 
hur många patienter som har aktuella mål eller om de mål som finns är relevanta för barnet och familjen. 
En förälder som tillfrågades om barnets habiliteringsplanering tyckte att det fanns en 
habiliteringsplanering och upplevde sig delaktig, men att de insatser som erbjöds inte matchade barnets 
behov. Att fråga föräldrarna om de anser att planen har följts är såklart ett högst intressant mått på om 
habiliteringsplaneringen faktiskt tillför värde, eller mer slutar som en pappersprodukt. För att bli riktigt 
användbart behöver även detta förfinas och automatiseras. Det vore önskvärt att ha ett sådant mått som 
en löpande utvärdering i arbetet med barnens habiliteringsplaneringar och att dessutom på något sätt 
kunna synliggöra och göra det mätbart i den elektroniska patientjournalen.  
 
De balanserande måtten utgjordes i det här förbättringsarbetet av medarbetarnas åsikter om hur väl de 
kände till respektive hur ofta de använde arbetssättet habiliteringsplanering. Mätningarna genomfördes 
på enklast möjliga sätt, med hjälp av post-it-lappar och frågan är om det över huvud taget var ett 
användbart mått. Vid sista mättillfället, som sammanföll med fokusgruppsintervjuerna, uppdagades det 
att osäkerheten kring vad arbetssättet egentligen omfattade påverkade medarbetarnas skattning. Denna 
osäkerhet hade inte fångats upp vid tidigare mättillfällen och kan bero på att medarbetarna just ägnat 
30-45 minuter till en fördjupad diskussion kring arbetssättet habiliteringsplanering innan de skulle göra 
sina skattningar. Att fånga upp osäkerheten är mycket viktig för att kunna arbeta vidare med 
förbättringsarbetet på enheten, så även om mätningarna i sig inte gav så mycket har det ändå varit 
värdefullt att genomföra dem. Ett liknande mått skulle också kunna vara användbart på enheten för att 
fånga upp enskilda medarbetares behov av stöttning kring arbetssättet. En brist i förbättringsarbetet är 
avsaknaden av balanserande mått som avspeglar kostnader, i form av till exempel tid, pengar eller 
resurser. Inga sådana mått som kan kopplas till arbetssättet habiliteringsplanering finns tyvärr att tillgå 
i verksamheten idag. Att arbeta tillsammans med patienterna på det sätt som är intentionen med 
arbetssättet förväntas dock vara kvalitetssäkrande i den mån att de insatser som ges också kommer att 
tas emot väl av patienterna. Att planera för arbete och genomförande tillsammans med familjerna ger 
potential för minskat antal sena återbud och uteblivna besök och genom att arbeta med lärande i 
insatserna ges förutsättningar för familjerna att själva kunna hantera fler och fler behov/situationer i 
sin vardag. 
En central del i att arbeta med förbättringsarbeten är att få till stånd ett lärande och det stora lärandet i 
detta är att verksamheten behöver fundera över vilka mått som finns att tillgå, hur dessa möter behoven 
i form av vad som är önskvärt att mäta och om det finns möjligheter att skapa mått som skulle vara 
användbara. Det blir ett intressant arbete att fortsätta med för att kunna utveckla relevanta mått och 
datainsamlingsmetoder i verksamheten.  
 
Studien 
Uppsatsens författare var också den som genomförde fokusgruppsintervjuerna och innehållsanalysen 
av datamaterialet. Som tidigare beskrivits har författaren ett långvarigt förhållande till ämnet som 
studerades, vilket har påverkat arbetet. Graneheim och kollegor (2017) lyfter fram att olika åsikter finns 
kring resultatets trovärdighet kopplat till forskarens förförståelse, men menar själv att förförståelsen 
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kan öppna för möjligheter att upptäcka ny kunskap. I fokusgruppsintervjuerna kände medarbetarna till 
författarens utgångsläge, vilket kan ha påverkat diskussionerna även om fokusgruppsdeltagarna 
uppmanades att försöka föra diskussionen mellan varandra i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Deltagarna i fokusgruppsintervjuerna utgjorde en god representation av hur de olika teamen som 
arbetar inom bou ser ut; många yrkeskategorier var representerade och deltagarnas erfarenhet av 
habiliteringsarbete varierade kraftigt, vilket ökar möjligheterna att få området belyst utifrån olika 
erfarenheter. Detta stärker studien utifrån att kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva olika 
aspekter av forskningsfrågan (Graneheim m. fl.; 2017). 
 
Att genomföra en kvalitativ innehållsanalys kräver en del träning och tar mycket tid. Både för studenter 
som gör det här för första gången och för att öka studiens trovärdighet rekommenderas att forskaren tar 
hjälp av andra forskare för att analysera materialet och diskutera analyserna för att nå konsensus 
(Erlingsson & Brysiewicz, 2017; Graneheim & Lundman, 2004). Uppsatsens författare har diskuterat 
analysen med handledare under arbetets gång och i uppsatsen presenteras representativa citat från den 
transkriberade texten, vilket är ett annat sätt att öka trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004). 
 
Förslag till fortsatt arbete 
Det beskrivna förbättringsarbetet är en första del av ett förbättringsarbete som planeras pågå under 
2018. Det arbetet bör utökas till att engagera fler medarbetare på enheten och gärna även patienter 
och/eller patientföreträdare, för att veta att vi satsar på rätt åtgärder. En rekommendation till 
verksamheten är att fokusera på att utveckla teamarbetet. För att fortsatt arbeta med 
förbättringsarbeten på ett strukturerat sätt inom verksamheten kan utbildning i förbättringskunskap 
rekommenderas och en diskussion kring utveckling av användbara mått bör komma till stånd. Med 
tanke på de oklarheter kring arbetssättet som framkommit i studien bör det vara av vikt att klargöra och 
beskriva habiliteringsplaneringsprocessen i verksamheten. 
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Slutsatser 

Förbättringsarbetet med målsättning att öka familjers delaktighet i habiliteringsplanering försvårades 
av att verksamheten saknar vana av att arbeta med förbättringsarbete samt av avsaknad av mått för att 
mäta resultat, process och effekter. Arbetet får ses som ett pionjärarbete som kan bana väg för fler 
förbättringsarbeten framöver. 
Resultatet av studien påvisar skillnader mellan hur medarbetarna tänker sig att arbetet ser ut och vad 
som faktiskt görs. Detta kan vara en av anledningarna till att arbetssättet fortfarande, efter att ha funnits 
i så många år inom bou, inte riktigt har fått fäste. Kan något ändras i själva arbetssättet eller kan 
medarbetarnas espoused theory och theory-in-use närma sig varandra genom att optimera faktorer på 
arbetsplatsen som befrämjar lärande i organisationen?  
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Deltagande i fokusgrupp 

 
Som ett led i masterutbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, 
medverkar jag i ett förbättringsarbete vid din enhet, som jag också ska studera. Jag vill i 
studien utforska vilka erfarenheter medarbetare har av att förbättringsarbete kring 
habiliteringsplanering genomförs på enheten.  

Fokusgrupperna kommer att användas för två syften, dels som underlag för fortsatt arbete på 
enheten vad gäller förbättringsarbetet, men också som en del i studien av förbättringsarbetet.  
Fokusgrupperna kommer därför att spelas in (ljudupptagning) och transkriberas för att ligga 
till grund för en innehållsanalys.  
 
Resultatet av analysen kommer att presenteras i uppsatsen på ett sådant sätt att inga 
enskilda personer lyfts fram. 
 
Om du vill ta del av den text som utgår från fokusgrupperna innan uppsatsen lämnas in, 
kommer vi överens om det innan fokusgrupperna börjar.  
 
Deltagande i studien är frivilligt, önskar du inte medverka i studien tas dina bidrag i 
fokusgruppen bort från det inspelade materialet. Vill du inte medverka i studien önskar jag få 
vetskap om det innan fokusgruppens början. 
 
Du är välkommen att kontakta mig för frågor eller funderingar på telefonnummer 040-675 31 
21 (0766-486566 för SMS) eller via e-post på maja.sallvin@skane.se. Det går också bra att 
ta kontakt via Skype.  
 
Masterutbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap bedrivs av Jönköping Academy vid 
Hälsohögskolan i Jönköping, och studien genomförs under handledning av Ann-Christine 
Andersson. 
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