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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige är landstinget enligt hälso- och sjukvårdslagen skyldig att upprätta 

habiliteringsplaner över beslutade insatser för personer med funktionshinder. Planen är ett 

viktigt instrument inom habiliteringen för att möjliggöra en jämlik delaktig vård samt 

inflytande i behandling för personer med funktionshinder. Syftet och målen med insatserna ska 

framgå av planen, som tas fram i samverkan med personen med funktionshinder.  

Syfte: Syftet med undersökningen var att beskriva personalens uppfattningar och erfarenheter 

av arbetet med att upprätta och följa upp habiliteringsplaner samt hur habiliteringsplaner 

används i det dagliga arbetet med personer med funktionshinder. 

Metod: Designen är en beskrivande studie med en kvalitativ ansats. Totalt analyserades 16 

intervjuer med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Analysen utmynnade i fyra kategorier och 14 subkategorier. Informanterna beskrev 

att det upplevdes som svårt att formulera mål och utvärderingsbara mål som var meningsfulla 

över tid. Det saknades kunskap om hur en aktuella habiliteringsplanen uppdaterades därför var 

många av de insatser som gjordes inom habiliteringen inte kopplad till befintlig 

habiliteringsplan. Formulär och mallar som var tillgängliga inom verksamheten var inte kliniskt 

praktiskt förankrade, vilket innebar att olika tillvägagångsätt tillämpades. Det saknades tydliga 

riktlinjer och rutiner för hur en upprättad habiliteringsplan skulle rapporteras till kollegor. Vid 

upprättande av habiliteringsplan behövde personalen tydliggöra arbetssättet med 

habiliteringsplaner för personen med funktionshinder och deras anhöriga. Delaktighet hos 

personen med funktionshinder beskrevs vara beroende av personens kognitiva förmåga, samt 

höra samman med om anhöriga förde talan för personen med funktionshinder. För att skapa 

förutsättningar för delaktighet använde personalen visuellt bildstöd vid behov. Att arbeta 

utifrån habiliteringsplaner gav struktur och tydlighet men var också en administrativ börda 

eftersom syftet med planen var oklart.  

Slutsats: 
Denna studie visade att det fanns flera svårigheter förknippade med att upprätta 

habiliteringsplaner. Det fanns identifierade behov av utveckling: tydliga riktlinjer för hur 

habiliteringsplaner ska uppdateras, att mallar och formulär blir kompatibla med varandra samt 

tydliga riktlinjer för överrapportering. Enligt intervjumaterialet upplevde informanterna att 

habiliteringsplan var grundförutsättning för att personalen skulle kunna utföra sitt arbete. Att få 

habiliteringsplaner fullt verksamma i det dagliga arbetet på habiliteringen är en utmaning som 

kvarstår. 

Nyckelord: Habiliteringsplan, personal, habiliteringen, funktionshinder, delaktighet,  
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Abstract 

Background: The Swedish County Council is under the Health Care Act required to establish 

habilitation plans regarding decided interventions for people with disabilities. This plan is an 

important implement in habilitation services in order to ensure equitable care, participation and 

influence in the treatment of people with disabilities.  The purpose and goals of the intervention 

are documented in the plan, which iscreated together with the person with a disability. 

Purpose: The aim of this study was to describe the professional’s perceptions and experiences 

of working with, establishing and evaluating habilitation plans. In short, the purpose was to 

study how habilitation plans are used in the daily work with people with disabilities. 

Method: This is a descriptive qualitative interview study where a total of 16 interviews were 

analyzed by qualitative content analysis. 

Results: The analysis yielded four categories containing a total of 14 subcategories: the 

informants experiences difficulties in goal setting, setting goals that could be evaluated and 

meaningful during time. The study shows that due to lack of knowledge about how a 

habilitation plan could be updated, many of the efforts were not connected to the existing 

habilitation plan. Forms and templates that were available were not clinically anchored, 

meaning that different approaches were applied. The results also show a lack of clear 

guidelines and procedures about how a habilitation plan should be reported to colleagues. In the 

habilitation process the professional needed to clarify the working process with the habilitation 

plans for the person with disabilities and their relatives.  The participation for the person with 

disabilities was described to confound with the person cognitive ability and relatives impact. To 

create conditions for participation, the professional used image support when needed. The work 

from the habilitation plan gave structure and clarity but was also an administrative burden 

because the purpose of the plan was unclear. Conclusion: 

This study shows that there are difficulties in the process of developing habilitation plans and 

difficulties in making the habilitation plan an effective instrument in the daily work. Several 

areas in need of development were identified: clear guidelines on how to update habilitation 

plans, templates and forms should be compatible with each other and clear guidelines for 

reporting the plan to colleagues. Also, involving habilitation plans in the daily work is a 

challenge that remains to be met. 

Keywords: habilitation plan, professional, habilitation, disability, participation, goal setting, 
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BAKGRUND 

 
Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. Funktionsnedsättning kan uppstå till följd av en medfödd eller förvärvad 

skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara bestående eller övergående.  

Funktionshinder definieras som de begränsningar som en funktionsnedsättning innebär för en 

person i relation till omgivningen. Det vill säga funktionshinder uppstår först när en person 

möter hinder i vardagsmiljö som begränsar hans eller hennes behov till delaktighet. Exempel på 

sådana begränsningar kan vara svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet, kunna delta i 

arbetsliv och utbildning, i fritids- och kulturaktiviteter, i demokratiska processer och sociala 

relationer (Socialstyrelsen, 2010).  Antalet personer med funktionshinder i Sverige skiftar i 

olika studier allt från 50 000 personer till 1,3 miljoner, beroende av informationskälla och på 

vilket sätt funktionshinder definieras (Grönvik, 2007).  

 

I ett historiskt perspektiv har personer med funktionshinder ofta varit diskriminerade och 

utestängda från stora delar av samhället och haft begränsade möjligheter att utforma ett liv på 

egna villkor (Prop.1999/2000:79). Personer med funktionsnedsättning har genomgående en 

sämre livssituation än övriga befolkningen vad gäller faktorer som har betydelse för hälsan, 

vilket leder till att de är de som är mest utsatta för ohälsa (Arnholf, 2008).  

 

Den svenska riksdagen antog år 2000 en nationell handlingsplan för handikappolitiken, kallad 

”Från patient till medborgare”. Den utgår från Förenta Nationernas (FN) 22 standardregler 

(Prop. 1999/2000:79), numera FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Konventionen är utformad för att stärka personers med 

funktionsnedsättning rättigheter (Socialdepartementet, 2008). Enligt den nationella 

handlingsplanen för handikappolitiken, ska samhället utformas så att människor med 

funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Delaktighet och inflytande i 

samhället är också det första målområdet i den svenska folkhälsopolitiken. Det 

folkhälsopolitiska målområde och det handikappolitiska målet är sammankopplade med 

varandra, då båda utgår från delaktighet (Statens folkhälsoinstitut, 2008). För den svenska 
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hälso- och sjukvården innebär det att all vårdpersonal, enligt Hälso-och sjukvårdslagen (HSL), 

har skyldighet att göra patienter delaktiga i sin vård (SFS 1982:763). 

Personer med en varaktig funktionsnedsättning som leder till funktionshinder har rätt till 

insatser genom habiliteringsverksamheter. Inom habiliteringsverksamheten ger flera 

professioner insatser och dessa ska ges enligt en habiliteringsplan som upprättas gemensamt av 

den professionella och personen med funktionshinder och/eller hans eller hennes nätverk. 

Habiliteringsplanen är en central del i habiliteringsprocessen (Bohlin, 2009). 

 

Delaktighet 

 

Definitionen av begreppet delaktighet är inte entydig utan ett flertal definitioner finns. 

Socialstyrelsen (2003) definierar begreppet delaktighet som en persons upplevelse av 

engagemang i en situation, men personen behöver nödvändigt inte själv aktivt delta. 

Gustavsson (2004) menar att delaktighet kan innebära inkludering, tillhörighet, ha ömsesidigt 

ansvar för något eller att delta. Att delta betyder här att kunna delta i samhällelig gemenskap, 

en aktivitet eller en uppgift som exempelvis undervisning. Delaktighet uppstår genom 

individens samspel med miljön och innefattar att vara självständig och bestämma över sitt eget 

liv, även om aktiviteter inte kan utföras på egen hand. Egen vilja, motivation, personliga mål 

och roller är betydelsefulla för upplevelse av delaktighet.  

 

Ökad delaktighet i vården för olika vårdtagare antas minska medicinska misstag, förbättra 

patientsäkerheten, förbättra samordning av vården samt förbättra kliniska beslut. 

Faktorer som har betydelse för möjliggörande av delaktighet inom vården är sjukdomens 

karaktär och omfattning samt om vårdpersonalen är välvilligt inställd till personens delaktighet 

(Socialstyrelsen 2012, a). Coulter & Ellins (2007) menar att det är viktigt att alla professionella 

i varje enskilt möte ser vilka förutsättningar för medverkan personen har. I en studie av 

Efraimsson (2005) framkom att vårdpersonal har en maktposition i vård- och 

omsorgsplaneringsamtal på grund av sitt språkbruk. Vårdpersonalen bör därför reflektera över 

det egna kommunikativa handlande.  

 

För att kunna vara delaktig i beslut som gäller den egna vården och kunna ge sitt samtycke 

behöver personen beslutskompetens. Det innebär att personen måste få information, ha förmåga 

att ta till sig den, förstå innebörden av den och dessutom förstå de konsekvenser som följer av 

beslutet. Information som ges ska alltid vara anpassad till den individuelles behov, individens 
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hälsotillstånd, kognitiva förmåga, och kulturella och språkliga bakgrund. Om den enskilde inte 

själv kan ta emot information så ska den i stället lämnas till närstående (Socialstyrelsen, 

2012a).  Socialstyrelsen (2009a) menar att patientfokuserad hälso- och sjukvård baseras på 

respekt för människors lika värde, självbestämmande och integritet. Personen ska bemötas 

utifrån sitt sociala sammanhang och vården ska utföras med respekt för individens specifika 

behov, förväntningar, förutsättningar, och värderingar. Vården ska planeras och genomföras i 

samråd med personen. Vidare: “Största möjliga kontinuitet i kontakter och information bör 

eftersträvas och olika insatser bör samordnas på ett ändamålsenligt sätt så att möjlighet till 

oberoende i det dagliga livet stärks.” (Socialstyrelsen, 2009a, s. 21).  

 

Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) 

 
År 2001 antog Världshälsoorganisationen (WHO) en ny klassifikation av funktionstillstånd och 

funktionshinder och hälsa- International Classification of Function, Disability and Health, 

(ICF), vilken även gäller i Sverige sedan år 2002 (Socialstyrelsen, 2010).  ICF syftar till att ge 

en vetenskaplig grund när hälsa och hälsorelaterade tillstånd studeras samt för att skapa ett 

gemensamt språk för bättre kommunikation mellan politiker, forskare, hälso- sjukvårdspersonal 

och funktionshindrade. ICF utvecklades som en följd av förändring från ett medicinskt 

perspektiv där personer med funktionshinder var klassificerade som handikappade, till ett 

biopsykosocialt synsätt där begränsningar ses som ett resultat av hinder i miljön. Detta synsätt 

utgår från individens delaktighet och fungerande i vardagslivet snarare än från det som inte 

fungerar (Pless & Granlund, 2011). ICF är allmängiltig och kan tillämpas för att beskriva alla 

aspekter av människors hälsa. ICF kan användas som ett verktyg vid bedömningar av individers 

behov och vid utvärdering av insats, ICF består av två delar: 

1. Funktionstillstånd och funktionshinder som omfattar kroppsfunktioner och kroppstruktur 
samt aktivitet och delaktighet. 

o Kroppsfunktioner definieras som kroppssystemens fysiologiska och psykologiska 
funktioner. 

o Kroppsstruktur beskriver kroppens anatomiska delar. 

o Aktivitet är de uppgifter och handlingar som personen utför. 

o Delaktighet är en persons engagemang i en livssituation. 
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2. Kontextuella faktorer som omgivningsfaktorer och personfaktorer.   

o Omgivningsfaktorer beskrivs som den fysiska, sociala och attitydmässiga 

omgivningen som personen lever och verkar i 

o Personfaktorer som inte är relaterade till ett hälsotillstånd 

 

Med aktivitet menas persons genomförande av en uppgift, vad personen kan göra, men inte 

nödvändigtvis gör själv. Omgivningsfaktorer omfattar den fysiska och den sociala miljö där 

människor lever. Personfaktorer omfattar den del av individens bakgrund som inte är 

relaterat till ett hälsotillstånd (Socialstyrelsen 2003; Gustavsson, 2004). ICF kan användas 

som en struktur och ett språk i de system och rutiner som finns i verksamheter som erbjuder 

stöd och service. Det kan handla om strukturen för rapportering exempelvis i 

patientjournaler (Pless & Granlund 2011).  

 

Habilitering 

 

Habiliteringsverksamheter i Sverige är oftast organiserade inom landsting och arbetet sker 

oftast i tvärprofessionella team med upp till tio professioner (Carlhed, 2007). Arbetet inom en 

habiliteringsverksamhet är en komplex uppgift, där det dels krävs yrkesspecifik kunskap dels 

att personalen i teamet har särskild habiliteringskunskap. Med det menas kunskapen om 

aktuella funktionshinder samt hur funktionshindret påverkar den funktionshindrades hälsa, 

utveckling och vardagsliv (Möller & Nyman, 2003).  Habiliteringen lyder under Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshinder (LSS, SFS 1993: 

387). HSL innebär bland annat att landstingen är skyldiga att erbjuda habilitering och 

rehabilitering för funktionshindrade (SFS 1982:763). Med habilitering avses de insatser som 

bidrar till att en person med medfödd eller tidig förvärvad funktionsnedsättning, utvecklar och 

bibehåller bästa funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett 

aktivt deltagande i samhällslivet (SOSFS 2008:20). De centrala arbetsuppgifterna som oftast 

lyfts fram vad gäller habilitering är utredning, rådgivning, stöd och behandling (Bohlin, 2009). 

 

I Uppsala län ges habilitering av en länsövergripande landstingsbaserad specialistverksamhet 

organiserad i förvaltningen Habilitering och Hjälpmedel, som arbetar för barn och vuxna med 

funktionshinder. Målen för habiliteringens insatser är att bidra till fungerande vardagsliv, god 

livskvalitet och delaktighet i samhället. Insatserna ska bidra till att personer med 

funktionshinder har kunskap om sitt funktionshinder och kan påverka sin livssituation, kan 



  
 

8 

tillvarata och öka sina förmågor samt får hjälp att kompensera för sina svårigheter och 

undanröja eventuella hinder i miljön (Landstinget i Uppsala, 2012,a). 

 

 
Teamarbete 

 

Att arbeta i team är ett vanligt förekommande arbetssätt inom vården (Blomquist, 2004). Ett 

team består av en grupp människor som är samlade utifrån sina olika kompetensområden och 

arbetar tillsammans för att uppnå samma mål (Larsen, 2003). Studier har visat att det är viktigt 

att det finns tydliga gemensamma mål och att medlemmarna i teamet kommunicerar med 

varandra på ett öppet sätt (Freeman, Miller & Ross, 2000). Team där personer med olika 

yrkesroller och kompetens ingår brukar kallas för tvärprofessionella team (Blomquist, 2004). 

Tvärprofessionella team i vården möjliggör att i samarbete mellan personer med olika 

kompetensområden kunna bedöma individens problematik, formulera en vårdplan samt 

genomföra och utvärdera en vårdinsats (Freeman et al., 2000). Det tvärprofessionella teamet är 

vanligt när uppdraget är komplext och kräver samlad kompetens av flera personer där var och 

en bidrar med sin specifika kunskap (Blomqvist, 2004 ).  

 

Trots det positiva med att arbeta i tvärprofessionellt team inom vården, ifrågasätts också 

arbetssättet. Faktorer som kan försvåra arbetet är rollgränskonflikter, som kan uppstå när de 

professionella går in i varandras professionella områden (Kvarnström, 2007 ). Andra 

försvårande faktorer som lyfts fram är att beslutsprocessen tar lång tid, då flera professioners 

åsikter ska tas hänsyn till (Blomqvist, 2004).  

 

Enligt Möller och Nyman (2003) har teammedlemmarna inom habiliteringen fyra olika roller. 

Den första är organisationstillhörigheten, vilken innebär att man representerar hela 

habiliteringsverksamheten. Den andra rollen är rollen i det tvärprofessionella teamet, det vill 

säga att vara en del av teamet och representera dess arbetsuppgifter och arbetssätt. Den tredje 

rollen är den yrkesspecifika, där man representerar den egna yrkesprofessionen. Den fjärde 

rollen är den egna personen, att vara sig själv med sina tidigare erfarenheter och kunskaper. 
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Individuella planer 

 

I flera länder både i Skandinavien och i Storbritannien pågår arbete med att stärka personers 

med funktionshinder delaktighet genom att sjukvårdspersonal arbetar utifrån en individuell plan 

för varje person som man ger insatser (Rise, Grimstad, Solbjøre & Steinsbekk, 2011).  

I Sverige finns idag ett flertal olika typer av individuella planer med skilda syften som regleras 

i lagar och förordningar i syfte att förtydliga stöd och insatser som personer med 

funktionshindrade kan behöva (Socialstyrelsen, 2007).  

 

Inom socialtjänsten görs planer utifrån Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS,) (SFS 1993:387). Planen ingår i denna rättighetslag, vilket innebär att planen upprättas 

på den enskildes begäran. Planens syfte är att ge den enskilde överblick och inflytande vad 

gäller de olika insatser som ges. Planen ska innehålla beslutade och planerade insatser med 

kortsiktiga och långsiktiga mål. En plan utifrån LSS kan inbegripa allt som rör den enskildes 

behov. Planen ska minst en gång per år omprövas (SFS 2010:480). 

 

Landstinget är enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) skyldig att upprätta habiliterings-

rehabiliteringsplaner över beslutade insatser för personer med funktionshinder. Planen ska ligga 

till grund för en jämlik vård och delaktighet i behandling samt syftar till att samordna de 

habiliterings-, rehabiliterings- och hjälpmedelsinsatser som person med funktionsnedsättning 

kan behöva. Syftet och målen med insatserna ska framgå av planen, som ska tas fram i 

samverkan med personen med funktionshinder. Om lämpligt ska även närstående ges möjlighet 

att delta i planeringen (SFS 1982:763). Habiliteringsprocessen ska vara tidsbegränsad och en 

fastställd tidpunkt för start och avslutning samt utvärdering bör fastställas. Individuell 

habilitering- rehabiliteringsplan enligt HSL omfattar endast habilitering, rehabilitering och 

hjälpmedel. ”Landstinget och kommunen ska underrätta varandra om upprättade planer” (SFS 

2010:480 § 10). 

 

Den som upprättar planen är ansvarig för att planen dokumenteras och att en kopia av planen 

skickas till de berörda. Struktur för planarbete kan se olika ut i olika verksamheter, men 

Socialstyrelsen rekommenderar att följande bör ingå i en individuell plan:  
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• syfte med planeringen 

• målformulering för planerade insatser utifrån den enskildes behov 

• åtgärder och vem som ska utföra åtgärden och när 

• datum för när planen görs 

• deltagare vid planeringen 

• tidpunkt för uppföljning och utvärdering 

• vilka som ska ha kopior på planen 

• underskrift för godkännande av planen 

                                                                   (Socialstyrelsen, 2002) 

 

Tidigare forskning 

 

Det finns få studier av habiliteringsplaner både nationellt och internationellt. Befintliga studier 

har dock visat att individuella planer kan leda till förändring i både process av vård och insatser 

(Burt et al.2012; Reid, Evertson & Green, 1999). Det har konstaterade att det finns få 

kontrollerade studier som utvärderar planer som anpassas efter individens behov (SBU, 2012). 

Asplund, Alton, Norberg & William (2000) konstaterade att det vetenskapliga underlaget för 

hur en individuell vårdplanering bör genomföras är svagt. Resurser och verktyg för upprättande 

av planer har utvecklats under de senaste åren, dock finns det begränsat med forskning om 

deras innehåll och användning. Adams, et.al ( 2013) har beskrivit att det är resurskrävande att 

upprätta, följa upp och utvärdera individuella planer.  Andra hinder som dokumenterats vad 

gäller individuella planer är begränsningar i form av tid och resurser (Rise, Grimstad, Solbjør & 

Steinsbekk, 2011). I en svensk studie av planer enligt LSS konstaterade Jarhag (2001) att 

problem som kunde ses vid arbetet med planer var att det tog mycket tid, samt att de 

professionella hade svårigheter att förstå den individuella planens fördelar. Jeglinsky (2012) 

beskrev brister i planering av habiliteringsinsatser för barn och ungdomar med cerebral pares 

vad gällde relevanta mål, delaktighet och rutiner.  

 

Vid upprättande av en habiliteringsplan behöver personalen kunna bedöma behov av 

proffessionsspecifika insatser, vilket kräver kunskap och samsyn mellan professioner 

involverade i ett individuellt ärende (Bohlin, 2009). Jarhag (2001) fann i sin studie av planer 

enligt LSS att det fanns en osäkerhet hos professionella om vad personen med funktionshinder 
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själv ville och att det uppstod en konflikt mellan att tillvarata den enskildes önskemål och ett 

behov av att skynda på mötet.   

 

Tidigare studier har diskuterat potentiella hinder för delaktighet i planering av egna 

vårdinsatser.  Ett av de hinder som diskuterades var begränsningar av tid och resurser hos 

vårdpersonalen. Dessutom kunde vårdpersonal ha en negativ attityd till personen med 

funktionshinder och dennes delaktighet i planeringen av insatser (Storm & Davidson, 2010). 

Andra studier har visat att vårdplaneringsmöten som arbetsform på grund av den byråkratiska 

prägeln ledde till bristande delaktighet och missuppfattningar av de beslut som fattades 

(Andersson, 2003; Andersson 2005; Efraimsson, 2005). 

 

Studier har visat att olika professioner tenderar att begränsa sin fokus till egna 

proffessionsspecifika områden. Detta kunde medföra att personen med funktionshinder och 

dennes familj fick en passiv roll vid intervention (Adolfsson, Granlund, Björck-Åkesson, 

Ibragimova & Pless, 2010; Jeglinsky, 2012 ). Jarhag 2001 beskrev att planeringsprocesser 

kunde förstärka den beroendesituation som redan existerar för den funktionshindrade personen. 

Detta berodde på om planeringen gjordes tillsammans med personen med funktionshinder eller 

om planen gjordes enbart utifrån kunskaper om personen med funktionshinder. Planer som 

upprättades utan att personen deltog var vanligast. Personen med funktionshinder uttryckte då 

att planeringen inte hade givit så bra resultat.  Hos personer som själva varit aktiva och fått sina 

synpunkter tillvaratagna vid planeringen kunde förändringar i önskad riktning ses. I en studie 

av Bohlin (2009), beskrevs habiliteringsplaneringen av de yrkesverksamma som ett sätt att 

synliggöra deras arbete, vilket gjorde det lättare att hävda och motivera det egna arbetet för 

andra. Man beskrev bland annat att det egna arbetet blev mer strukturerat genom 

habiliteringsplaneringen. Vidare framkom att habiliteringsplanerna kunde vara ett verktyg för 

att stärka legitimiteten för den egna yrkesgruppen.  

 

Bohlin (2009) menar att habiliteringsplaner är ett bra redskap för att kunna samordna insatser 

och tillgodose personens med funktionshinder intressen. En plan ger personal och personen 

med funktionshinder tydligt definierade roller och uppgifter samt är ett skriftligt dokument, 

som regelbundet ska följas upp och uppdateras (Burt, et al., 2012; Reid, Evertson & Green, 

1999).  Socialstyrelsen (2005) har konstaterat brister inom habilitering vad gäller personalens 

kunskap om planering för personen med funktionshinders framtida behov samt samordning, 

uppföljning och utvärdering av insatsernas innehåll.  SBU (2012) har konstaterat att det fanns 
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få kontrollerade studier som utvärderar planer som anpassas efter individens behov. I en norsk 

studie där implementering av individuella planer studerades, visade författaren att individuella 

planer bör finnas med som en punkt på dagordningen vid gemensamma arbetsträffar för att ge 

bäst förutsättning för att lyckas med att implementera planer som arbetssätt i organisationen 

(Holumn, 2012). 

 

Tidigare internationella studier av motsvarande arbetssätt har visat att personal har svårt att 

arbeta efter en individuell plan om den inte nyligen uppdaterats, medan föräldrar upplevde att 

planen som upprättats för deras barn var ett pålitligt dokument oavsett datum för senaste 

revidering. Det framkom även att vissa föräldrar uttryckte en önskan att själva få uppdatera 

planen medan sjukvårdspersonalen kände att detta skulle minska trovärdigheten i dokumentet 

(Adams et al., 2013).  

 
Att sätta mål 
 

Inom hälso- och sjukvården är det viktigt att sätta mål före beslut om insats, då mål återspeglar 

det önskade resultatet. Mål anses öka motivation och ansträngning samt underlätta individens 

strävan för att målet ska uppnås. Tydliga mål leder till högre grad av uppfyllelse än mål som är 

vagt uttryckta. Locke & Latham (2002) menar att mål ska vara specifika, rättvisa och 

meningsfulla, men också nåbara. 

 

Att sätta mål är en samarbetsprocess mellan alla inblandade parter. För att målen ska bli 

betydelsefulla bör målen delas av alla som deltar i beslutsprocessen (Siegert & Taylor, 2004).  

Det är viktigt att individen får vara delaktig i formuleringen av målen samt att återkoppling på 

prestation sker. Återkoppling leder till att individen motiveras att nå ett högre mål. Det är 

viktigt att veta hur mål sätts och att ta hänsyn till individuella skillnader för att få effekt av 

målsättningen (Locke & Latham, 2002). Enligt Andersson (2010) är de professionellas 

yrkeskategori och tidpunkt när de utbildades av betydelse för hur deras erfarenhet av att 

formulera mål och åtföljande insatser ser ut.  

 

Vid upprättande av habiliteringsplan är att sätta mål det viktigaste och mest kritiska steget 

(Socialstyrelsen, 2002). En studie av barnhabilitering i Finland visade att de professionella hade 

svårt att sätta tydliga mål och sådana mål som kunde integreras i barnens vardagliga liv. Målen 
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som sattes var ofta vaga. Vidare framkom det att målen presenterades på teammöten med 

övriga kollegorna mer som information än som möjliga att diskutera (Jeglinsky, 2012). 

 

Flera utländska studier har visat på vikten av att föräldrar är med när mål sätts för barn och 

ungdomar (Wiart, Ray & Magill-Evans, 2010; Rosenbaum, 2011). Trots det ville inte alltid 

föräldrarna ta ansvar för att sätta mål, då de ansåg sig ha begränsad kunskap om sitt barns 

behov. Det förekom också en oro över att barnet inte skulle få den bästa hjälpen om föräldrarna 

deltog i att sätta målen (Wiart et al., 2010). Missuna & Pollock, (2000) konstaterade att det 

kunde förekomma konflikter mellan barnet, familjen och de professionella om vad som var 

viktiga mål.  Vidare visade författarna att föräldrar och barn uttryckte olika behov, det vill säga 

barnen valde inte samma mål som sina föräldrar.  

 

Habiliteringsplanering i Uppsala 

 

Vid habiliteringen för barn och vuxna i Uppsala län ska en habiliteringsplan upprättas för alla 

personer som har haft minst tre registrerade kontakter. De personer som har insatser från både 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska ha en samordnad individuell plan där 

habiliteringsplanen ingår vilken då ersätter habiliteringsplanen. Det finns en utarbetad manual 

för hur planeringen ska göras. Ansvarig för att planen görs, utvärderas och förnyas är en 

kontaktperson, det vill säga habiliteringsansvarig person. Planen görs enligt en mall som är 

utarbetad utifrån ICF enligt följande:  

• kartläggning av behov 

• vad man vill uppnå (mål) 

• vad som behöver göras för att nå dit (insatser) 

• vem som ansvarar för insatserna 

• giltighetstid 

• tidpunkt när uppföljning och utvärdering ska ske (Granat & Thörnlund, 2011). 

 

Enligt manualen ska habiliteringsplanen ses över en gång per år och vid samma tillfälle bör den 

tidigare habiliteringsplanen utvärderas. Vid behov kan en ny habiliteringsplan upprättas både 

oftare och med längre tidsperiod mellan gångerna. Inför upprättande av en habiliteringsplan 

kallas personen med funktionshinder och dennes anhöriga till ett möte. Med den skriftliga 

kallelsen skickas även en kopia på den tidigare planen.  
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En habiliteringsplan tar ungefär 1,5 timme att upprätta. Rekommendationen är att två 

yrkesverksamma vid habiliteringen medverkar vid varje habiliteringsplanering, av vilka en 

leder samtalet och en för anteckningar. Första delen av habiliteringsplanen omfattar en 

kartläggning av den aktuella livssituationen. Syftet med detta är att kartlägga eventuella behov 

som vid nästa steg formuleras som mål, insatser samt vem som är ansvarig för respektive 

insats. Som ett stöd för personalen att göra en heltäckande kartläggning vid upprättande av en 

habiliteringsplan har en samtalsmall utarbetats, ICF-blomman, som läggs fram på bordet under 

mötet. Vid habiliteringsplanering med barn och ungdom finns ett annat lokalt material med 

bilder framtaget som stöd, ”Jag planerar”. Efter habiliteringsmötet ska habiliteringsplanen 

dokumenteras i det elektroniska journalsystemet i en särskild mall. En kopia skickas sedan hem 

till personen med funktionshinder för att möjliggöra eventuella förändringar. För att planen ska 

vara ett levande instrument ska planen följas upp fortlöpande och vid behov ska nya mål/delmål 

läggas till. Planen ska gälla för ett år och därefter ska den utvärderas. Utvärdering av 

habiliteringsplanen ska göras utifrån måluppfyllelse, där personen med funktionshinder 

alternativt anhöriga får gradera måluppfyllelse tillsammans med habiliteringspersonalen. Efter 

detta lämnas en anonym utvärderingsblankett ut där personer och anhöriga har möjlighet att 

utvärdera habiliteringen som verksamhet. Habiliteringspersonalen närvarar då inte i rummet 

(Granat & Thörnlund, 2011). 

 

Under 2012 upprättades 2 868 habiliteringsplaner vid barn- och vuxen habiliteringen i Uppsala 

län. Några personer har under perioden fått fler än en habiliteringsplan upprättad. Under samma 

år hade 3 274 personer med funktionshinder en aktiv kontakt med barn och vuxen 

habiliteringen i Uppsala län (Nysam, 2012). 

 
Problemformulering 

Resurserna inom hälso- och sjukvården är begränsade samtidigt som det ställs kvalitetskrav. 

Habiliteringsplaner utgör ett arbetssätt för att säkerhetsställa kvalité, delaktighet och 

samordning av de insatser som ges. En befintlig habiliteringsplan är således en central del i 

habiliteringsprocessen. Tidigare studier har visat att arbetet med habiliteringsplaner är 

tidskrävande och resurskrävande samt att personalen ofta har svårt att arbeta utifrån planer som 

inte nyligen upprättats (Robinson et al., 2012; Adams et al., 2013). Det har även konstaterats 

brister inom habiliteringsverksamheter vad gäller personalens kunskap om planering för 

framtida behov samt samordning, uppföljning och utvärdering av insatsernas innehåll 

(Socialstyrelsen, 2005).  
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Eftersom det finns begränsad forskning om hur personal inom habiliteringen kliniskt-praktiskt 

bedriver arbetet med habiliteringsplaner är det viktigt at öka kunskapen på området. Det är 

därför angeläget att belysa personalens erfarenhet av och uppfattning om att arbeta med 

habiliteringsplaner för att i framtiden kunna kvalitetssäkra denna centrala del i 

habiliteringsprocessen. 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att beskriva personalens uppfattningar och erfarenheter av arbetet med 

att upprätta och följa upp habiliteringsplaner samt hur habiliteringsplaner används i det dagliga 

arbetet med personer med funktionshinder. 

 

METOD 

Design 

 

Designen är en beskrivande studie med en kvalitativ ansats. Kvalitativ metod användes för att 

undersöka och för att förstå det undersökta utifrån informanternas perspektiv. Genom samtal 

bidrar informanterna med sina erfarenheter genom att berätta med egna ord om sina upplevelser 

(Kvale & Brinkman, 2009).  

 

Urval 

 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval bestående av 20 yrkesverksamma av drygt de 144 personer 

som är skyldiga att upprätta habiliteringsplaner vid habiliteringen i Uppsala län. Personerna 

valdes ut utifrån personallistor som erhållits från administrationen inom verksamheten. 

Avgränsningen sattes till personer som hade arbetat minst två år samt deltagit vid upprättandet 

av minst fem habiliteringsplaner. De 20 som tillfrågades om medverkan var också sådana som 

ansågs kunna beskriva arbetet med habiliteringsplaner utifrån olika erfarenheter. För att få en 

”bredd” av informanter och därmed ett rikt och varierande material valdes personer som 

arbetade med olika åldersgrupper, i olika enheter, med varierande antal anställningsår samt 

representerade olika professioner.  Detta eftersom arbetssättet med habiliteringsplaner kunde 

tänkas skilja sig åt beroende på var man arbetade och med vilken åldersgrupp, hur länge man 

arbetat och vilken profession man hade. Totalt skickades informationsbrev (bilaga 1) via 
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internmailen ut med förfrågan om medverkan till 20 personer varav 16 personer tackade ja till 

att delta. 

 

Bortfall 

 

Tre personer svarade att de inte hade tid att delta i intervjun och en person svarade av okänd 

anledning inte på förfrågan om att delta.  
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Beskrivning av informanterna 

 

Tabell 1. Beskrivning av informanterna  

 

 

 

 

För att förhindra att informanterna skulle kunna bli igenkända anges inte profession i tabell 1. 

Informanterna bestod av 16 yrkesverksamma vid habiliteringen i Uppsala län varav två 

arbetsterapeuter, en fritidspedagog, tre kuratorer, tre psykologer, två specialpedagoger, en 

sjuksköterska, två sjukgymnaster samt en logoped. Många av informanterna hade under sin tid 

vid habiliteringen i Uppsala län arbetat med olika funktionsnedsättningar och åldersgrupper 

samt arbetat inom flera olika enheter. Det fanns även de informanter som delade sin tjänst 

Informant Antal 

anställnings 

år 

Ungefärligt antal habiliteringsplaner 

per år 

1 16  40-60   

2 14 50  

3 5  40-50  

4 12  5  

5 14  10-15  

6 18  40-50  

7 6  40-50  

8 4  30  

9 11  40-50  

10 5  30  

11 14  40  

12 3,5 40-50  

13 4,5 20-30  

14 13  30-40  

15 7  80-85  

16 7  15  
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mellan olika enheter inom verksamheten. Fördelning av de åldersgrupper som informanterna 

arbetat med visas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Informanternas fördelning över åldersgrupper man arbetar med 

 

Åldersgrupp Antal informanter 

Barn 2  

Barn och ungdom 4  

Barn och vuxna 3  

Ungdomar 1  

Ungdomar och Vuxna 3  

Vuxna  3  

Totalt 16 

 

Kontext 

 

I landstinget i Uppsala län finns förvaltningen Habiliteringen och hjälpmedel som är 

länsövergripande. Habiliteringen för barn och vuxna i Uppsala län består av nio olika enheter 

(Landstinget i Uppsala län. 2012, a) Upptagningsområdet består av åtta kommuner med ca 335 

000 invånare (www.länsstyrelsen.se).  Man vänder sig till personer med ADHD, Aspergers 

syndrom, autism, flerfunktionshinder, utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskadad och 

rörelsehinder. I Uppsala arbetar enheterna diagnosspecifikt medan enheterna i länet arbetar med 

alla diagnoser inom det geografiska området man vänder sig till. I teamen arbetar 

arbetsterapeut, fritidspedagog, kurator, logoped, psykolog, sjukgymnast och specialpedagog. 

Yrkesrepresentationen i enheterna ser olika ut beroende på antalet personer med 

funktionshinder som har kontakt med de olika enheterna, men i princip har alla tillgång till alla 

yrkesgrupper. I Uppsala finns även en medicinsk enhet med sjuksköterskor och dietister, vilken 

arbetar med personer i hela länet. Organisationen leds av en verksamhetschef och varje enhet 

har en enhetschef. 
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Verksamheten är organiserad i följande åtta enheter:  

• enheten för Aspergers syndrom och ADHD 

• enheten för autism 

• enheten för rörelsehinder 

• enheten för utvecklingsstörning 

• medicinsk enheten 

• enheten i Bålsta 

• enheten i Enköping 

• enheten i Tierp 

• enheten i Östhammar  

 

Personer med funktionshinder som har behov av eller använder sig av habilitering insatser 

benämns som brukare i det vardagliga arbetet på habiliteringen.  

 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer och tog från 20 min 

till drygt 41 minuter att genomföra. 

En intervjuguide (bilaga 2) bestående av bakgrundsfrågor samt frågeområden användes vid 

datainsamlingen.  Bakgrundsfrågorna berörde antal yrkesverksamma år vid habiliteringen i 

Uppsala samt ungefärligt antal habiliteringsplaner man upprättar per år. Dessa frågor bedömdes 

kunna ge en bild av informanterna som grupp. Frågeområden arbetades fram och avgränsades 

av författaren utifrån tidigare forskning inom området, samt utifrån författarens egna 

erfarenheter av att upprätta habiliteringsplaner. Intervjuns frågeområden omfattade erfarenheter 

av att upprättande habiliteringsplaner, erfarenheter av att använda habiliteringsplaner i det 

dagliga arbetet samt erfarenheter av uppföljning av habiliteringsplaner. 

Efter identifiering av informanterna och utformning av intervjuguide genomfördes en 

testintervju. Testintervjun genomfördes för att se om ändringar behövdes göras i intervjuguiden 

samt för att ge intervjuaren en möjlighet att granska sin intervjuteknik. Ingen ändring av 

intervjuguiden gjordes efter testintervjun. 
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Tillvägagångssätt 

 

Skriftlig ansökan om tillstånd för att få genomföra studien erhölls av verksamhetschef under 

våren 2013. Personerna som valdes ut till studien tillfrågades och erhöll informationsbrev 

(bilaga 1) om studien via mail av författaren. Deltagarna informerades i informationsbrevet om 

att medverkan var frivillig och att de när som helst kunde dra sig ur och att informanternas 

uppgifter skulle hanteras konfidentiellt.  För fattaren kontaktade dem som valde att delta i 

studien och tid och plats för genomförande av intervju bokades.  Vid intervjutillfället 

informerades informanterna återigen om studiens syfte och upplägget av intervjun samt 

information om att medverkan var frivillig, materialet skulle hanteras konfidentiellt och att de 

när som helst kunde dra sig ur. Intervjuerna spelades in på digital bandspelare i enskilt rum på 

habiliteringsverksamheten i Uppsala. Efter intervjuerna transkriberades intervjumaterialet i sin 

helhet och den utskrivna texten och den digitala inspelningen utgjorde det material som sedan 

blev föremål för analys. Eftersom testintervjun gav en tydlig beskrivning och goda exempel 

inkluderades den därför i analysen. 

 
Dataanalys 

 

Materialet bearbetades och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim & Lundman (2004). Analysmetoden är stark textförankrad och utgår systematiskt 

från det som informanterna sagt. Analysen har fokuserat på det manifesta innehållet, det vill 

säga den avser vad informanterna säger. Den transkriberade texten lästes igenom ett flertal 

gånger av författaren för att grundligt begripa dess innebörd.  Därefter analyserades materialet 

för att finna meningsbärande enheter. Dessa utgjordes av delar av texten som innehöll material 

av betydelse utifrån syftet och utgjorde grunden för analysen. Nästa steg i analysprocessen var 

att korta ner texten genom kondensering. De kondenserade meningsbärande enheterna 

jämfördes och sammanfördes under koder utifrån innehåll. Genom att sortera koderna efter sitt 

innehåll och sammanhang bildades 14 subkategorier som i sin tur granskades och 

sammanfördes i fyra kategorier. För att arbeta systematiskt under analysen användes Granheim 

och Lundman (2004) analysschema. För att tydliggöra hur analysen har gått till visas exempel i 

Figur 1. 
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Exempel på de olika analysstegen 
 
 
 

Meningsbärande enhet Kondens Kod Subkategori Kategori 

Ja, för barn kan jag tycka att 
det sker lite väl sällan. För 
barn händer det saker hela 
tiden, så där kan jag tycka 
att det är för kort tid 
egentligen. Samtidigt är det 
ogörligt att vi ska göra 
oftare. 

Sker för sällan 
för barn. 
Händer saker 
för barn hela 
tiden.  

Händer 
saker hela 
tiden. 

Tidsperspektiv Att skapa 
förutsättningar för 
kliniskt 
användbara 
habiliteringsplaner 

…den går ju att uppdatera 
och jag har nog tänkt på det 
många gånger men jag vet 
inte riktigt hur man gör när 
man signerat. Så mycket 
handlar ju också om att just 
här har jag dålig kunskap i 
Cosmic. 

Saknar kunskap 
om att 
uppdatera 

Uppdatera Rutiner för 
uppdatering 

Att skapa 
förutsättningar för 
kliniskt 
användbara 
habiliteringsplaner. 

 

Figur 1. 

 
Etiska övervägande 

Denna studie har följt de etiska överväganden som rekommenderas enligt vetenskapsrådets 

Codex regler och riktlinjer angående forskningsetik (Vetenskapsrådet, 2002)). 

Vid en kvalitativ studie är det enligt Codex regler och riktlinjer viktigt att forskaren överväger 

etiska frågor vad gäller intervju och hantering av data. Informanterna hade fått information om 

studiens syfte genom ett informationsbrev (bilaga, 1) via e-post. Av brevet framgick också att 

deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta sitt deltagande i studien när som helst samt att 

konfidentialitet gällde för deras personliga data samt att inga namn eller yrkestitlar skulle 

redovisas. Deltagarna fick därefter ge sitt samtycke till deltagande i studien. I början av varje 

intervju gavs samma information som i informationsbrevet muntligt.  

Det är dock viktigt enligt Kvale och Brinkman (2009) att balansera konfidentialitet med 

forskningskravet på ”intersubjektiv kontroll”. Det kunde alltså vara möjligt att de som är 

välbekanta med organisationen skulle kunna förstå vilka informanterna var. Det var därför 

mycket viktigt att hantera eventuella känsliga uppgifter som kommer fram diskret och 

individuella överväganden inför val av citat gjordes mycket noga. Ljudfilerna var helt 

omarkerade för att ingen utomstående skulle kunna identifiera personerna. Alla inspelningar 
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har under analysarbetet förvarats på ett säkert sätt av författaren. Alla inspelningar raderades 

efter att transkriberingen slutförts.  

 

RESULTAT 

 
Inledningsvis presenteras här informanternas beskrivning av hur en habiliteringsplanering 

brukade gå till. Informanterna beskrev att de förberedde sig inför upprättande av 

habiliteringsplanen genom att i förekommande fall läsa igenom den tidigare upprättade 

habiliteringsplanen och journalanteckningar om vad som hänt sedan den förra 

habiliteringsplanen upprättades. I förberedelsearbetet konsulterade de kollegor samt hörde sig 

för på enhetsmöten för att bli informerad om vad som utförts och vad som var planerat för 

individen. Vilka professionella som deltog från habiliteringen vid upprättandet av planen 

beskrevs berodde på olika saker. Det vanligaste var att den personal som haft mest kontakt med 

personen med funktionshinder och/eller dennes/dennas anhöriga deltog. Men det förekom även 

att den professionelle som deltog vid upprättande av habiliteringsplanen var den som för 

närvarande hade möjlighet att delta. Vid upprättande av habiliteringsplanen deltog förutom de 

professionella vid habiliteringen, personen med funktionshinder och dennes/dennas anhöriga 

och ibland andra för personen betydelsefulla personer till exempel personliga assistenter, 

boendepersonal och förskolepersonal. Dessa deltog för att dels få en mer heltäckande bild av 

personen med funktionshinder dels för att de ofta hade en viktig roll när arbetet utifrån 

habiliteringsplanen ägde rum. De flesta habiliteringsplanerna upprättades i habiliteringens 

lokaler, men ibland på annan plats, till exempel i hemmet, på förskola, i korttidsboende eller i 

daglig verksamhet. Det förekom också att habiliteringsplaner upprättades i samband med eller i 

anslutning till annat planlagt möte såsom skolmöte.  

 

Analysen av intervjuerna resulterade i fyra kategorier och 14 subkategorier. Resultatet 

redovisas först i tabellform (tabell 3). Därefter beskrivs kategorierna i löpande text. 

Personnamn som kan ha används i citaten har ersatts med yrkesroll. Resultatet av analysen 

redovisas i löpande text med citat från intervjuerna som stöd för att illustrera informanternas 

upplevelser och beskrivningar. Efter varje använt citat redovisas ett intervjunummer för att 

kunna följa vem som sagt vad.  
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Tabell 4. Översikt över kategorier och subkategorier. 

Kategori             Subkategori 

Att skapa förutsättningar för kliniskt 

användbara habiliteringsplaner 

• Formulera mål 

• Utvärdera mål 

• Tidsperspektiv 

• Rutiner för uppdatering 

• Formulär och journalmallar 

• Olika tillvägagångsätt 

Att samarbeta med kollegor • Betydelsen av samarbete 

• Rutiner för rapportering 

Att skapa förutsättningar för delaktighet • Tydligt arbetssätt 

• Rätt nivå på samtalet 

• Anhöriga/nätverkets inverkan 

• Visuellt stöd 

Att arbeta utifrån habiliteringsplaner • Struktur och tydlighet 

• Administrativ börda 

 

 

Att skapa förutsättningar för kliniskt användbara habiliteringsplaner 

 

Formulera mål 
Habiliteringsplaneringsmötet beskrevs av informanterna som ett bra tillfälle att träffa personen 

med funktionshinder och/ eller dennes anhöriga och att det oftast blev ett bra samtal som ledde 

till mål och åtgärder. Att sätta mål beskrevs som svårt och utmanande, det upplevdes också som 

svårt att sätta mål som var lätta att integrera i det dagliga arbetet. De mål man satte beskrevs 

som övergripande och beskrivande och inte precisa. Informanterna beskrev att det var svårt att 

tillsammans med personen med funktionshinder att sätta mätbara mål som handlade om att 

bibehålla förmågor och inte skulle leda till förbättring. Det beskrevs att det ibland kunde vara 

två mål formulerat i ett mål. Det förekom även att personalen efter habiliteringsplaneringsmötet 

formulerade om målen för att göra dem tydliga och utvärderingsbara. Att formulera tydliga mål 

och mål som var möjliga att utvärdera och följa upp beskrevs som något som man behövde öva 

på hela tiden.  
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” .. i huvud taget tycker jag att det kan vara svårt att formulera ett exakt mål under 

habiliteringsplanen. Jag tycker ofta att man formulerar innehållet i målet men att man sen får 

skriva det klart för att få det utvärderingsbart efteråt.”(intervju 1) 

 

Informanterna beskrev att habiliteringsplanen ibland kunde upplevas som en ”önskeplan”, 

eftersom beslut om eventuella insatser inte kunde tas vid själva planeringstillfället, utan 

behövde diskuteras med den yrkeskategorin som kanske inte var närvarande. Man behövde i 

sådana fall rådfråga den yrkeskategori som frågeställningen gällde, hur målet skulle formuleras 

och om det var genomförbart med en insats. Det förekom alltså att målen som hade satts under 

habiliteringsplansmötet behövde ändras efter diskussion med annan yrkeskategori, då det fanns 

risk att denne/denna kunde bedöma att målet inte var rimligt. Detta beskrevs som konfliktfyllt 

då det skedde efter mötet och personen med funktionshinder och eller anhöriga skulle vara 

delaktiga i upprättade av målen. 

 

 

“Jag formulerar målen i samarbete med föräldrarna, jag tycker att det är viktigt att ha med 

dom, det ska vara deras mål. Så det är det som kan försvåra om man ändrar målen i efterhand 

och då kanske det inte bli någonting som föräldrarna känner igen som mål.”(intervju 14) 

 

Utifrån intervjumaterialet framkom att personalen i det löpande dagliga arbetet med personer 

med funktionshinder skrev in genomförda insatserna och relaterade mål i journalen mellan 

besöken.  De målen upplevdes ofta som tydligare och som mer möjliga att utvärdera än målen 

som var formulerade i habiliteringsplanen.  

 

” ..och träffar nån och sätter upp ett mål, då jobbar man ju till nästa gång, nästan vad målet är 

liksom. Och då blir det mycket bättre mål än vid habiliteringsplanen..”(intervju 7) 

 

Informanterna beskrev att de inte upprättade mål för alla insatser som skulle utföras. Insatser 

som återkom år från år togs det oftast för givet att habiliteringen skulle utföra, och därför 

formulerades det inte mål kring de insatserna. Det kunde vara mål som handlade om att gå på 

habiliteringens styrketräning eller att få sina ortoser utbytta. De insatserna hamnade under den 

beskrivande delen i habiliteringsplanen. Detta ledde till att det kunde vara färre mål än det 

totala antal insatser som beskrevs i habiliteringsplanen. 
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” Och dom habiliteringsplaner som jag varit med och har gjort är det alltid färre mål än vad vi 

gör insatser, vi gör insatser kring flera saker än vad det står mål. Jag tror att mycket tänker 

man är som förgivet på nått sätt. Att man inte tänker på att just det där borde vi sätta mål 

kring, utan att det bara är eller att det kommer under resans gång.”(intervju 16) 

 

Att få ihop föräldrarnas önskemål med barnens eller ungdomarnas önskemål vid 

målformuleringen beskrevs som en svårighet, då det kunde skilja mellan parterna vad de 

önskade. Barn och ungdomar kunde också önska insatser som inte habiliteringen kunde hjälpa 

till med, vilket var något som också upplevdes som konfliktfyllt av personalen. Sådana mål 

skrevs ändå oftast in i planen och personalen diskuterade med barnet eller ungdomen hur de 

målen skulle kunna uppnås med stöd från annat håll. 

 

 

”  Dom har ju inte helheten att tänka sig in i vad våran verksamhet kan göra, så det kan bli mål 

som vi kanske inte kan hjälpa till med. Men vi brukar ofta skriva ner målet och vi pratar om 

hur kan man nå det målet, men vi kanske inte alls är inblandade.” (intervju 4) 

 

För att underlätta målformuleringarna framkom det i intervjuerna önskemål om att ha färdiga 

mål och målformuleringar att använda vid upprättande av habiliteringsplanen. 

Intervjumaterialet visade att när det gällde sådana mål och insatser som var vanligt 

förekommande, till exempel kontakt med psykolog använde man också färdiga formuleringar. 

 

 

“Och det är nått som jag funderat lite mer, att man skulle vilja ha ibland lite mer färdiga mål 

med sig i huvudet för att kunna hjälpa familjen at formulera målen i stunden.”(intervju 15) 

 
 
Utvärdera mål 
Svårigheter i att utvärdera målen beskrevs höra samman med hur konkreta och precisa målen 

var formulerade. När målen som formulerats i habiliteringsplaner skulle utvärderas beskrev 

informanterna att det inte alltid var målet som utvärderades, utan det kunde begränsas till att 

konstatera om en insats kopplad till målet var utförd eller inte. Om insatsen var genomförd 

värderades målet som uppnått. Vidare beskrevs svårigheter i att utvärdera mål där andra än 

habiliteringen hade haft ansvar för att genomföra insatserna, exempelvis föräldrarna själva, 
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skola, och/eller annan verksamhet inom kommunen. Det kunde då förekomma att 

habiliteringsplanen inte utvärderades alls. 

 

 

“Det beror på hur målen är formulerade och hur lätta dom är att utvärdera hur konkreta dom 

är och hur. Ibland kan de liksom vara två mål formulerade i en mening ibland så är det liksom 

lite luddigt. Det händer även när jag formulerar målen ska jag säga det är inte bara 

andra.”(intervju 13) 

 

 

Tidsperspektiv 
Informanterna beskrev att de flesta habiliteringsplaner upprättades utifrån de riktlinjer som 

fanns, det vill säga varje år. För att få habiliteringsplanen mer levande och integrerad i det 

dagliga livet runt personen med funktionshinder beskrev informanterna att vissa 

habiliteringsplaner borde ses över med tätare intervall, det vill säga tidsbegränsas för kortare tid 

till exempel ett halvår. Framförallt gällde det för de yngre barnen, då deras behov förändras i 

takt med att de växer och utvecklas. Tidsbrist var en anledning som beskrevs vara orsaken till 

varför habiliteringsplaner inte upprättades med tätare intervaller. Å andra sidan beskrevs det att 

när insatser fortgår år efter år på samma sätt så kunde längre tid än ett år för en 

habiliteringsplan giltighet vara fullt tillräckligt. 

  

 

“Just för att få det här lite mera arbetande sättet då. För när det blir på ett år så tappar 

nätverket styrfart och ja, så det kanske behöver lite mer handledning under resans gång. Och 

skulle man sätta den på ett halvår så kanske det skulle bli mer fart på det. Eller vad ska man 

säga att det arbetar lite mer med det. På ett år tappar dom liksom.”(intervju 10) 

 

 

Informanterna beskrev att en del mål blev inaktuella innan insatser hann sättas in. Detta kunde 

bero på att andra mer angelägna frågeställningar uppkom. Vidare visade intervjumaterialet att 

eftersom planen gällde för ett år upplevdes ibland målen som inaktuella vid utvärdering av 

habiliteringsplanen. Personalen, personen med funktionshinder och/eller deras anhöriga kom 

vid utvärderingstillfället inte alltid ihåg varför målen hade formulerats eller vilka insatser som 

var genomförda utifrån dem.  
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“Det beror helt på om personen kommer ihåg oftast gör dom inte det. Oftast kan de inte säg, 

det var ett år sedan man gjorde den där planen och så kanske man uppnådde målet efter ett 

halvår eller att det inte uppnåddes alls av några anledningar. Dom kommer inte ihåg att vi satt 

dom där planen eller målen tyvärr. Så det är svårt att utvärdera.”(intervju 9) 

 

Rutiner för uppdatering 
Utifrån intervjumaterialet framkom att alla insatser och mål som personalen på habiliteringen 

arbetade med för personen med funktionshinder inte alltid fanns dokumenterade i en 

habiliteringsplan. Man beskrev att de flesta uppdrag om insatser från habiliteringen kom vid 

upprättande av ny habiliteringsplan, men det förekom också att insatsuppdrag som inte fanns 

beskrivna i den befintliga habiliteringsplanen kom till de olika yrkeskategorierna efter det att 

habiliteringsplanen blivit upprättad och varit aktuell ett tag. Informanterna beskrev att nya 

uppdrag, mål och insatser inte dokumenterades i den aktuella habiliteringsplanen, vilket 

medförde att habiliteringsplanen inte alltid upplevdes som ett levande dokument. Samtliga 

informanter beskrev att de utförde insatser som de fått i uppdrag att utföra trots att målen 

och/eller insats inte fanns beskrivna i den befintliga habiliteringsplanen. Habiliteringsplaner 

beskrevs som ett instrument som inte var kopplat till det dagliga arbetet. De flesta av 

informanterna beskrev att de inte regelmässigt tittade i habiliteringsplanen för att ta reda på 

vilka mål som var upprättade för personen och vilka insatser som var kopplade till dem. De 

beskrev att de utgick från vad kollegan som förmedlat ärendet hade sagt och att de läste de 

löpande journalanteckningar.  

 

 

“ÄÄ, jag går inte in och lägger till något mål faktiskt jag gör det inte. Utan jag går in i 

ärendet. Nej sällan att jag formulerar nya mål eller ändrar mål i habiliteringsplanen. Så det är 

inte levande på det sättet faktiskt det är lite synd.”(intervju 10) 

 

Informanterna menade att de hade dålig kunskap om att det var möjligt och hur en upprättad 

habiliteringsplan kunde uppdateras i journalsystemet. De beskrev att de inte trodde att det var 

möjligt att uppdatera en habiliteringsplan som var inskriven, signerad och låst i journalsystemet 

sedan en längre tid tillbaka.  Vidare beskrev informanterna att de inte hade tänkt på att en 

befintlig habiliteringsplan skulle uppdateras när nya insatser planerats in. Informanterna 
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beskrev att de vid varje kontakt med personer med funktionshinder upprättade nya mål i de 

löpande journalanteckningarna, men inte i den mall som fanns för habiliteringsplanen 

journalsystemet. Det skulle också ta alldeles för mycket tid att skriva in de nya målen i befintlig 

habiliteringsplan. Informanterna menade också att habiliteringsplanen skulle bli alldeles för 

rörig om den kontinuerligt skulle uppdateras med nya mål. Det förekom att en befintlig 

habiliteringsplan uppdaterades framförallt när det gällde att nya större insatser skulle sättas in. 

För att habiliteringsplanen skulle kunna bli ett mer levande dokument framkom det också i 

intervjumaterialet att habiliteringsplanen borde uppdateras med nya mål vid varje kontakt med 

habiliteringen.  

 

“I bland skulle det vara så här, att man skulle kunna uppdatera den med jämna mellanrum. Att 

jag inte gör det handlar mer om tid och att jag inte riktigt vet hur man gör. Det är ju så här, 

journal anteckningar signerar man ju och då låser den sig. Så om jag visste hur man 

uppdaterar en habiliteringsplan löpande enkelt så skulle man kanske göra det lite 

mera.”(intervju 3) 

 

Vidare framkom det att informanterna önskade att det fanns möjlighet att ”bocka av” i befintlig 

habiliteringsplan när insatsen var utförd.  Detta för att man på ett tydligare sätt skulle kunna 

koppla ihop habiliteringsplanen med insatser och journalanteckningar och för att göra 

habiliteringsplanen till ett mer levande instrument.  

 

 

“Det skulle kunna vara så här check, har, prickat av liksom så eller…är det en kurs till 

exempel va och sen att det liksom löper med liksom i journaltexten för där skriver man deltagit 

i kurs eller och så Liksom att det kopplas samman med habiliteringsplanen.” 

(intervju 6) 

 

Man menade också att det borde vara den habiliteringsansvariges och inte varje professions 

uppgift att uppdatera habiliteringsplanen när behovet av nya mål och insatser blivit tydligt för 

en person med funktionshinder. 

 

“Men om det är någon annans habiliteringsplan så, så tänker jag inte att det är min uppgift att 

hålla den uppdaterad eller. Jag kan tänka att det ligger på den som är ansvarig för 

habiliteringsplanen.”(intervju 12) 
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Formulär och journalmallar 
Det lokalt utarbetade formulär som fanns vid habiliteringen i Uppsala för att använda vid 

upprättande av habiliteringsplan uppdaterades för några år sedan genom att struktureras och 

anpassas utifrån ICF. Informanterna beskrev att formuläret var svårt att använda vid 

upprättande och utvärdering av habiliteringsplan och att formuläret därför inte användes i 

någon större utsträckning. Formuläret beskrevs som ”ologiskt” med många olika delar att fylla i 

och att utrymmet att skriva i var för begränsat. Tre olika tillvägagångssätt som frångick 

habiliteringsplansmanualen beskrevs av informanterna.  

Dokumentationen gjordes i ett vanligt kollegieblock under habiliteringsmötet och 

informationen fördes sedan över direkt in i habiliteringsmallen i den elektroniska 

patientjournalen.  

Informationen som nedtecknades under mötet i pappersformuläret skrevs in i ett 

Worddokument som sedan lämnas till sekreterare som i sin tur skrev in informationen i 

habiliteringsmallen i den elektroniska patientjournalen.  

 

“Jag skriver i den i det dokumentet alltså, det här pappret som vi har för habiliteringsplaner. 

ÄÄ, men det är det som, sen det förändrades så har jag svårt att skriva i det. Det gör ofta att 

jag kryssar över saker och skriver liksom på ett annat sätt än vad själva mallen är.”(intervju 

14) 

 

Det framkom också att man upplevde att formuläret i sin nuvarande form hade en tydlig 

struktur och att det gav stöd för en strukturerad habiliteringsplan där målen och aktiviteterna 

samt vem som hade ansvar för att det skulle genomföras tydligt framgick. 

 

“Jag är nog en av dem som tycker att den är ganska bra. För jag tycker att den blir mer 

detaljerad nu när det är att man ska skriva, aktiviteter och vem som är ansvarig...” 

(intervju 4) 

 

Det framkom också att en habiliteringsenhet använde ett eget konstruerat strukturerat formulär 

istället för det verksamhetsgemensamma formuläret. Enligt det enhetsspecifika formuläret 

upprättades planen för en kortare tidsperiod än ett år, visade tydligt vilka insatser som skulle 

utföras, av vem och av vilka skäl. Detta formulär beskrevs som mer tydligt än det formulär som 

var avsett att användas av alla. 
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” … tydligt och pedagogiskt för föräldrarna och personalen vad de skulle göra och varför de 

gjorde det liksom.”(intervju 12) 

 

Vid uppföljning och utvärdering av habiliteringsplanen beskrev informanterna att de upplevde 

att det var mycket papper och formulär som skulle administreras. Det var både journalkopior av 

den tidigare habiliteringsplanen, handskrivna habiliteringsplaner och olika 

utvärderingsformulär som skulle hanteras. Detta bidrog till att informanterna upplevde att det 

var svårt att genomföra mötet med personen med funktionshinder på ett bra sätt. 

Utvärderingsavsnittet i habiliteringsplanen, det vill säga där personen med funktionshinder 

själv eller deras anhöriga skattar måluppfyllelsen samt graden av nöjdhet av insats användes av 

informanterna på olika sätt eller inte alls. En del beskrev att de hade utarbetat eget arbetssätt för 

att utvärdera habiliteringsplanen. Ett av de sätt som beskrevs var att utvärderingen gjordes på 

Whiteboard där en skala på 1-10 skrevs upp, med hjälp av vilken personen med 

funktionshinder eller deras anhöriga fick utvärdera habiliteringsplanen. 

 

“Men om jag backar tillbaka till det här med blanketter det som är, är att när man skriver 

habiliteringsplan ser de ut på ett sätt i journalen och jag skriver väldigt fult. Då har jag inte 

sparat dom här liksom gamla habiliteringsplan som är handskrivna och då ska man dra ut en 

ny blankett och så skriva målen igen eller så sätter man bara en 1 och hänvisar till mål i 

journalen, det blir inte proffsigt.”(intervju 11) 

 

Enligt intervjumaterialet så upplevde informanterna att insatserna utvärderades på två olika sätt 

med två olika slags formulär. Först i habiliteringsformulärets utvärderingsavsnitt där personen 

med funktionshinder och/eller deras anhöriga kryssade i måluppfyllelse samt hur nöjda de var 

med habiliteringens insatser. Därefter gjordes den anonyma utvärderingen, där habiliteringen 

utvärderades som verksamhet, utan att personalen var närvarande i rummet.  Informanterna 

beskrev att de inte alltid använde den delen i habiliteringsplanen som handlar om hur nöjd man 

var med insatsen. Anledning till det var att den delen upplevdes som känslig att utvärdera, då 

personen med funktionshinder och deras anhöriga är i en beroendesituation gentemot 

habiliteringspersonalen. Å andra sidan beskrev informanterna att de hade en känsla av att 

föräldrar inte ville kryssa i att målet var fullt uppnått och att de inte var helt nöjda med insatsen 

trots att upplevelsen hos personalen var att de hade gjort ett bra arbete och att målet var helt 

uppnått. 
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“Men det här hur nöjda dom är det tycker jag blir tårta på tårta för mig. För sen så ska dom 

fylla i det här dokumentet som är anonymt.”(intervju 15) 

 

 

“Det är väldigt svårt med dom här utvärderingarna för samtidigt är dom då beroende av mig 

eller den här kontakten med habiliteringen så jag tror att det speglar jätte mycket.” 

(intervju 3) 

 

 

I intervjumaterialet framkom det att personer med funktionshinder och/eller deras anhöriga 

hade svårt att veta hur de skulle kryssa i utvärderingsformuläret vad gällde hur nöjd man var 

med habiliteringsinsatserna, eftersom de inte alltid kom ihåg varför målen hade satts upp eller 

vad habiliteringen hade gjort för att uppnå målen. Informanterna beskrev också att en del 

föräldrar tyckte att bilderna som fanns i utvärderingsformuläret såg fåniga ut.  

 

”Det beror helt på om personen kommer ihåg oftast gör dom inte det. Låt säga att det var ett år 

sedan man gjorde den där planen och så kanske man uppnådde målet efter ett halvår eller att 

det inte uppnåddes alls av några anledningar. Dom kommer inte ihåg att vi satt dom där 

planen eller målen tyvärr. Så det är svårt att utvärdera.” (intervju 9) 

 

 

 

Det anonyma utvärderingsformuläret används också inte alltid då personer med funktionshinder 

inte alltid hade ork att fylla i formuläret menade man.  

 

“Men sen om mötet rullar på och rullar på och tiden går så kan jag tycka att det inte finns 

någon kraft och energi kvar från någon att fylla i den här så då hoppar jag över det.” 

(intervju 6) 

 

Habiliteringsplanen i den elektroniska patientjournalen beskrevs av informanterna inte vara 

kompatibel med pappersformuläret som skulle användas vid upprättande av 

habiliteringsplanen. Man menade dessutom att man hade dålig kunskap om ICF, vilket ledde 

till svårigheter i att fylla i målområdena utifrån ICF i habiliteringsmallen i datajournalen. Detta 
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innebar att habiliteringsmallen fylldes i godtyckligt. När det var mycket som behövde 

dokumenteras och förtydligas förekom det att delar av habiliteringsplanen skrevs i löpande 

journalanteckning i den elektroniska patientjournalen, där det fanns sökord att använda. 

Anteckningen upplevdes då blir mer strukturerad än i den habiliteringsplansmall som också 

fanns i datajournalen. Informanterna upplevde att habiliteringsplanen när den var 

dokumenterad i journalen inte blev ett levande instrument att aktivt titta på det i det dagliga 

arbetet, då den inte var lättillgänglig när man öppnade journalen utan måste sökas fram. 

 

“Och sen tycker jag att vi har oerhört mycket sammanhang som är så enormt mycket 

komplicerade än så. Och då brukar jag skriva en vanlig journal anteckning.”(intervju 2) 

 

 

Olika tillvägagångsätt 
Vid upprättande av habiliteringsplan görs en kartläggning. Kartläggningen syftar till att få en 

bild av hur situationen ser ut vid tillfället och skall ligga som underlag för fortsatt planering av 

mål och insatser i habiliteringsplanen. För att möjliggöra en heltäckande kartläggning vid 

upprättande av habiliteringsplan använde några av informanterna en färdig samtalsmall, ICF-

blomman, som stöd under mötet. Informanterna beskrev att vid upprättande av 

habiliteringsplanen läggs ICF-blomman fram på bordet som ett visuellt stöd för att få en 

heltäckande kartläggning. Det framkom att de som inte använde ICF-blomman vid 

kartläggningen ansåg att de hade lång yrkeserfarenhet och därför hade god kunskap om vilka 

områden som skulle kartläggas.  Därför ansåg de sig inte behöva ha någon mall vid upprättande 

av habiliteringsplanen. Andra beskrev att de använde sig av en annan mall som de själva 

konstruerat, en cirkel med de olika livsområdena uppritade. 

 

 ” ..jag tycker att jag har jobbat så länge på habiliteringen nu så jag känner att jag kan scanna 

av väldigt många områden.”(intervju 9) 

 

Intervjumaterialet visade att vilka svårigheter personen med funktionshinder och/eller deras 

anhöriga valde att ta upp påverkades av vilka yrkeskategorier som deltog vid upprättande av 

habiliteringsplanen. Även de professionella kunde bli styrande vad gällde vilka områden som 

kartlades och diskuterades, vilket man menade kunde leda till att alla livsområdena inte alltid 

kartlades. 
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  ”Man måste vara en riktig sån habiliterare och bara backa från liksom, speciellt om man ska 

hålla i mötet själv också. För då kanske man blir liksom lite engagerad i just en punkt och 

fortsätter där och sen kommer man till den andra punkten om sysselsättning och då bara shit 

då hinner vi inte prata om vad du ska göra.”(intervju 7) 

 

 

Att samarbeta med kollegor 

 

Betydelsen av samarbete 
Informanterna beskrev att de oftast upprättade habiliteringsplanen tillsammans med en kollega. 

Trots lång erfarenhet av habilitering och god skicklighet i att upprätta habiliteringsplaner ansåg 

man att det var bra att vara två vid upprättande av en habiliteringsplan som då blev mer 

heltäckande. Efter mötet kunde man hjälpas åt med formuleringarna i habiliteringsplanen. 

Andra fördelar var att en kollega skrev och den andra kollegan höll i mötet, då det inte alltid 

var helt enkelt att skriva och hålla i mötet samtidigt. Vilka yrkeskategorier som gjorde 

habiliteringsplanen tillsammans menade man berodde på flera faktorer. Oftast var det de 

yrkeskategorier som hade mest kontakt med personen med funktionshinder och/eller deras 

anhöriga som deltog, men det kunde även vara beroende av vilka personer som hade möjlighet 

att delta. Utifrån intervjumaterialet framkom det att man ansåg att en kurator borde vara med 

vid upprättande av en habiliteringsplan, då de upplevdes kunna göra den bästa kartläggningen.  

 

“Ja, vi har det så att vi kan vara två än så länge. Och det tycker jag är bra för man får en 

större bredd i det man pratar om. Man kan hjälpas åt, hjälpas åt att påminna varandra vad 

som är viktigt att ta upp så där. Och efter att man kan prata om hur det blev och så där. Och 

också hur man ska formulera och så där. Så det tycker jag är jätte bra om man kan få vara två 

stycken.”(intervju 15) 

 

De informanter som inte upprättade habiliteringsplaner tillsammans med en kollega menade att 

det berodde på att de inte fanns tillräckligt med personal för ett sådant arrangemang. Vidare 

beskrev man att det ansågs ta för mycket tid och resurser att vara två vid upprättande av en 

habiliteringsplan. Vissa upprättade habiliteringsplaner utan en kollega i de fall då insatserna 

bara involverade den egna yrkesprofessionen. 
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“Hur mycket resurser det ska få ta i anspråk? Det tycker jag att det är den del av bedömning i 

hur man hanterar det.” (intervju 1) 

 

Rutiner vid rapportering 
Informanterna beskrev att när mål och insatser planerades som avsåg yrkeskategorier som inte 

deltagit under habiliteringsplanmötet så överfördes informationen till berörd yrkeskategori på 

flera olika sätt. Detta kunde ske vid enhetsmöte, via mail, genom bevakning i det elektroniska 

patientjournalsystemet eller genom direktkontakt. Informanterna beskrev att de saknade och 

önskade tydliga riktlinjer och rutiner för hur överföringen skulle gå till.  

 

“Att ibland så mailar man för att lämna över ärendet, eller tar det på enhetsmöte eller så. Och 

det är där jag känner att jag inte har riktigt bra rutiner för hur det följs upp för den nya 

yrkesgruppen.”(intervju10) 

 

Att skapa förutsättningar för delaktighet 

 

Tydligt arbetssätt 
Informanterna menade att det var viktigt att förklara och påminna personen med 

funktionshinder och/ eller deras anhöriga om syftet med varför en habiliteringsplan upprättas. I 

intervjumaterialet framkom det att trots att personen med funktionshinder och/eller deras 

anhöriga deltagit vid upprättande av ett flertal habiliteringsplaner, så verkade det inte alltid stå 

klart vad syftet med habiliteringsplansmötet var. En orsak till detta trodde man var att de kunde 

ha svårt att skilja på vad habiliteringen ansvarade för och vad andra verksamheter ansvarade 

för. 

 

”Det är liksom så att vi måste förklara heltiden vid besöket, det här verktyget som vi har för att 

sätta mål och så jag menar liksom -vet man inte riktigt vad habiliteringen ger och hur ska de 

då veta vad habiliteringsplan är till för.” (intervju 6) 

 

 

Rätt nivå på samtalet 
Informanterna beskrev att personer med funktionshinder oftast var delaktiga i upprättande och 

utvärdering av den egna habiliteringsplanen. Informanterna behövde därför anpassa sitt 

bemötande samt nivån på samtalet till den aktuella målgruppen för att skapa förutsättningar för 

delaktighet. Personer med mer begränsad kognitiv förmåga och barn under 10 år beskrev man 
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som generellt mindre delaktiga i habiliteringsplansmötet. Vidare beskrev de som arbetade med 

barn att det var svårt att veta vid vilken ålder som det var lämpligt att barnen var med vid 

upprättande av en habiliteringsplan. Det framkom även oklarheter från vilken ålder barnen 

brukade kallas till att delta i upprättandet av en habiliteringsplan för dem.  

 

“Jag tycker att de är en stor delaktighet efter förmåga och att vi verkligen lägger oss vinn om 

det att få med personen i alla tänkbara sätt utifrån personens förmåga.”(intervju 2) 

 

Anhörigas/ nätverkets inverkan  
Enligt informanterna var det generellt så att personer med funktionshinder var delaktiga när 

man arbetade med insatser som var kopplade till målen i habiliteringsplanen. Vad gällde barn 

och ungdomar så beskrevs delaktigheten variera från person till person.  

 

“Om det är ett mål som är viktigt för barnet och ibland kanske det är att barnet inte ser vikten 

av målet, men att föräldrarna vill att det ska vara med och då är det klart att den inte är så 

delaktig.”(intervju 11) 

 

Anhörigas och/eller personens med funktionshinders delaktighet vid upprättande och 

utvärdering av habiliteringsplan beskrevs oftast vara god, eftersom dessa oftast hade kunskap 

om vilka insatser som de kunde efterfråga från habiliteringen. Hos personen med 

funktionshinder varierade delaktigheten med deras kognitiva förmåga. Ett problem som 

beskrevs av informanterna var att de anhöriga ibland var mer delaktiga än personen med 

funktionshinder, vilket innebar att deras delaktighet begränsades.  

 

“det är kanske om brukaren är med så kan det bli så att den anhöriga blir mer delaktig en 

brukaren, kan jag uppleva ibland.”(intervju 7) 

 

“Och är dom med så är det tyvärr dom som tar över delaktigheten för brukaren.”(intervju 9) 

 

 

Även om delaktigheten i insatserna utifrån habiliteringsplanens mål var god hos anhöriga och 

personal så var den beroende av hur målen var formulerade och hur motiverad personen med 

funktionshinder och/eller deras anhöriga var att arbeta mot målen. 
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“Det kan se lite olika ut naturligtvis. Men det beror ju på hur man lyckats formulera dom här 

målen tycker jag.”(intervju 10) 

 

 
Visuellt stöd 
I intervjumaterialet framkom det att man ibland använde visuellt stöd för att förbättra 

möjligheter till delaktighet för personer med funktionshinder. Det visuella stödet bestod av 

bilder som hämtats ur olika bildhanteringsprogram, handritade bilder samt materialet ”Jag 

planerar” ett material som är utarbetat för att passa barn och ungdomar. I de fall bildmaterialet 

inte användes berodde det ofta på att föräldrarna själva valde om barnet eller ungdomen skulle 

delta vid upprättande av habiliteringsplan.  Detta innebar att personalen inte alltid var förberedd 

på om barnet eller ungdomen var med eller inte och därför inte hade bildmaterialet tillgängligt. 

 

“Vi har den där pärmen med bilder och så där, som jag använder alldeles för sällan. För ofta 

är man inte förberedd när barnen kommer riktigt.”(intervju 14) 

 

Informanterna önskade att det borde finnas färdiga samtalskartor med bilder på datorn som var 

utarbetade för att kunna användas vid upprättande av habiliteringsplan, eftersom det tog tid att 

leta fram nytt bildmaterial som inte alltid blev bra.  

 

” ..det kan jag tycka man skulle vilja ha en bild bank, HAB plan liksom nått sånt. ”(intervju 7) 

 

 

Att arbeta utifrån habiliteringsplaner 

 
Struktur och tydlighet 
Informanterna beskrev att de använde habiliteringsplanen vid nätverksmöten eller skolmöten, 

för att tydliggöra vad som överenskommits och vilka mål samt insatser som habiliteringen 

arbetade med för närvarande. Habiliteringsplanen upplevdes då bli ett mer levande instrument 

och en hjälp för att de insatser som skulle utföras av habiliteringen inte glömdes bort. 

 

“Att jag måste ha den hjälpen att påminna mig själv och andra vart är vi på väg i det här 

nätverket.”(intervju 10) 
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Det sätt som habiliteringsplanen användes på var framför allt när informanterna skulle ha 

kontakt med person med funktionshinder som de tidigare inte haft kontakt med eller om det var 

länge sedan de träffade personen. Då läste man igenom befintlig habiliteringsplan för att vara 

uppdaterad på vad som var planerat för personen. 

 

“Försöker titta i habiliteringsplanen vad är det som är tänkt kring den här personen för att få 

lite stöd. ”(intervju 12) 

 
 
Man beskrev också att det var nödvändigt att det fanns en planering för de insatser som 

habiliteringen skulle bidra med. Det positiva med habiliteringsplanen var även att det var 

viktigt att det fanns en tydlig överenskommelse för hur och när insatserna skulle sättas in och 

vem som ansvarade för vad. Habiliteringsplanen gav även en tydlig struktur för att kunna 

utvärdera insatserna. 

 

“Jag tycker också att det är en bra utgångspunkt när vi ska sätta nya mål. Okey vi har faktiskt 

inte nått det här målet fullt ut. Är det nått man vill jobba vidare med eller är det något annat 

man ska jobba med. Det tycker jag är en bra utgångspunkt att jobba vidare med.”(intervju 14) 

 

Administrativ börda 
Det var inte alltid så att habiliteringsplanen upplevdes som ett levande instrument i det dagliga 

arbetet med personer med funktionshinder och/eller deras anhöriga. Planen beskrevs bli en 

pappersprodukt som ofta blev liggande till nästa planeringstillfälle. Habiliteringsplanen 

beskrevs som ett ytterligare dokument som skulle administreras, eftersom den detaljerade 

planeringen i stället dokumenterades i den elektroniska patientjournalen. Vidare framkom det 

att habiliteringsplanen upplevdes som ett sätt att tillfredsställa organisationen och för att visa 

politiker och chefer vad personalen gjorde, vilket var av betydelse för verksamhetens 

finansiering. Man menade också att det borde räcka med det som skrivs löpande i 

patientjournalen och att personen hade regelbunden kontakt med habiliteringsverksamheten.  

 

 “Så det borde räcka om personen är aktuell här. Och man har journal anteckningar och så. 

Men jag tror inte att det går att räkna på det sättet. Vi måste nog göra en habiliteringsplan för 

att politikerna förstår att vi gör något. ”(intervju 11) 
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Tidigare hade det funnits en kurs där nyanställda hade fått lära sig hur en habiliteringsplan 

upprättas. Det framkom i intervjumaterialet att kursen förstärkte känslan av att 

habiliteringsplanering var något som var svårt och tog lång tid att lära sig. Det framkom att 

man inte riktigt gjorde som man fick lära sig på den kursen och att det fortfarande flera år 

senare upplevdes som svårt att upprätta habiliteringsplaner. 

 

  ” ..så när jag började var det mycket prat om habiliteringsplaner och att det är svårt och att 

man behövde gå en kurs och det blev ganska uppförstorat, när jag började. Och jag har 

fortfarande inte fått någon kläm på hur jag ska hålla det som på kursen...”(intervju 12) 

 

Informanterna önskade att de insatser som planerades vid en habiliteringsplanering också borde 

påbörjas i anslutning till planeringen för att planen skulle bli ett mer levande dokument. Man 

upplevde också att det bara gjordes habiliteringsplaner som sedan inte kunde uppfyllas på 

grund av tidsbrist. Vidare hade man önskemål om en ökad tydlighet i hur arbetet med 

habiliteringsplanerna skulle se ut för att det skulle bli så bra som möjligt. 

 

” ..men det har ju blivit så nu att nu sitter vi och bara gör planer och hinner nästan inte göra 

det som vi sätter upp i målen, så är det… man måste få tid att göra det man säger i planen 

också.”(intervju 16) 

 
DISKUSSON 

 

Syftet med studien var att beskriva personalens uppfattningar och erfarenheter av arbetet med 

att upprätta och följa upp habiliteringsplaner samt hur habiliteringsplaner används i det dagliga 

arbetet med personer med funktionshinder. Analysen resulterade i fyra kategorierna: att skapa 

förutsättningar för kliniskt användbara habiliteringsplaner, att samarbeta med kollegor, att 

skapa förutsättningar för delaktighet samt att arbeta utifrån habiliteringsplaner. 

Sammanfattningsvis visade resultatet att det var svårt att formulera utvärderingsbara mål och 

mål som var meningsfulla över tid (1år). Den aktuella habiliteringsplanen uppdaterades sällan 

med nya mål, eftersom det saknades kunskap om hur en habiliteringsplan som var inskriven i 

den elektroniska patientjournalen en längre tid kunde uppdateras. Eftersom habiliteringsplanen 

inte uppdaterades kontinuerligt var de insatser som gjordes för personen med funktionshinder 

inte alltid kopplade till den befintliga habiliteringsplanen. Det framkom administrativa 

svårigheter att använda formulär och mallar som var tillgängliga inom verksamheten för att 
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användas som stöd vid upprättande av en habiliteringsplan. Detta innebar att olika 

tillvägagångsätt tillämpades och att personalen använde egna tillverkade mallar. Det framkom 

att det saknades tydliga riktlinjer och rutiner för hur en upprättad habiliteringsplan skulle 

rapporteras över till kollegor. Vid upprättande av habiliteringsplan behövde informanterna 

tydliggöra arbetssättet för personen med funktionshinder och eller deras anhöriga. Delaktighet 

hos personen med funktionshinder beskrevs vara beroende av personens kognitiva förmåga, 

samt hörde samman med om anhöriga förde talan för personen med funktionshinder eller inte. 

För att skapa förutsättningar för delaktighet använde informanterna visuellt bildstöd vid behov. 

Att arbeta utifrån habiliteringsplaner gav struktur och tydlighet, men var också en administrativ 

börda, eftersom syftet med habiliteringsplaner var oklart.  

 

Resultatdiskussion 

 

Att upprätta kliniskt användbara habiliteringsplaner 
Enligt Socialstyrelsen (2002) är det viktigaste och mest kritiska steget vid upprättande av en 

plan att formulera mål som bygger på den enskildes önskemål. För att målen ska var 

meningsfulla behöver de vara av värde för den enskilde, motiverande, tydliga och mätbara.   

Vidare lämnar abstrakt uttryckta mål utrymme för tolkning, som leder till problem för att mäta 

vad som ska uppnås (Socialstyrelsen 2012b). I likhet med tidigare studier av 

habiliteringsverksamhet i Finland (Jeglinsky, 2012) visade denna studie att personalen hade 

svårt att formulera mål så att de blev utvärderingsbara och meningsfulla under längre tid. De 

mål man formulerade i habiliteringsplanerna beskrev man som övergripande och beskrivande 

snarare än precisa, vilket gjorde att de inte utvärderades. Istället begränsades utvärderingen till 

att man konstaterade om insatsen eller insatserna var utförda eller inte. Därför upplevdes målen 

i sig inte alltid som meningsfulla.  

 

För att planen skulle kunna ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet borde den uppdateras 

fortlöpande och med regelbundna möjligheter till feedback och revidering. Ett viktigt motiv för 

det är att en habiliteringsplan enligt befintlig nationell vägledning ska betraktas som färskvara, 

eftersom individers behov och önskemål förändras över tid (Socialstyrelsen, 2009 b,). 

 

Denna studie visade, att trots att nya mål sattes och insatser gavs som inte fanns dokumenterade 

i den aktuella habiliteringsplanen så uppdaterades inte habiliteringsplanen med nya mål. Detta 

ledde till svårigheter för personalen att arbeta utifrån planen och få den integrerad i det dagliga 
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arbetet. Detta överensstämmer med resultat från tidigare studier som funnit att personalen 

upplevde det som svårt att arbeta utifrån individuell plan om den inte var uppdaterad dvs. 

aktuell (Adams et al., 2013). I Socialstyrelsen (2009,b) vägledningsdokument skriver de att 

personer med funktionshinder och nätverkets erfarenhet av individuella planer var att trots att 

förutsättningar kunde ha förändrats väsentligt så reviderades inte planen. 

 

Adams och medarbetare (2013) visade hur tillgänglig planen var för vårdpersonal och föräldrar 

hade en direkt koppling till hur användbar planen blev. Författarna gav följande förslag på 

strategier för att öka användningen av planen:  

• lagra den i en centraliserad elektronisk databas som är tillgänglig för all vårdpersonal  

• schemalägg regelbundna revidering tillsammans med utsedd ansvarig personal  

• erbjud utbildning i implementering av planer  

Vidare föreslog författarna att använda internet för att öka tillgängligheten och för att underlätta 

kommunikationen mellan personal och föräldrar. Socialstyrelsen (2012, a) bedömer att när 

vårdgivare använder sig av webbsystem för att dela patientuppgifter bör detta ske på ett sätt 

som skyddar patientens integritet, för att inte obehöriga ska kunna ta del av uppgifterna.  

I denna studie framkom också förslag på förbättringar av habiliteringsplaner för att öka 

användbarheten. De förslag som framkom var att möjliggöra att habiliteringsplaner kunde 

bockas av efter att insats var utförd, för att på så sätt kunna se kopplingen med det kliniska 

arbetet och habiliteringsplanen. 

 

I den manual som utarbetats inom verksamheten beskrivs hur en habiliteringsplan ska 

administreras i den elektroniska patientjournalen (Granat & Thörnlund, 2011). Vid granskning 

av denna manual kunde författaren konstatera att det saknas uppgift om hur man rent praktiskt 

ska gå tillväga för att uppdatera en inskriven och signerad habiliteringsplan, trots att det i 

manualen står - ”Planen ska vara ett levande dokument. Följ därför upp delmål och åtgärder 

och lägg till nya mål/delmål vid behov.” (Granat & Thörnlund, 2011, s. 10). I denna studie 

framkom att personalen saknade kunskap om hur en habiliteringsplan kunde uppdateras i den 

elektroniska patientjournalen. Detta medförde att habiliteringsplanerna enligt informanterna 

sällan uppdaterades kontinuerligt.  

I likhet med Zetterberg (2013) beskrev informanterna att de inte alltid tittade i 

habiliteringsplanen, eftersom den upplevdes som ”långt borta” i journalsystemet. Det är känt att 

vårdpersonalen inte alltid läser i journalen, eftersom det tar alldeles för lång tid att hitta den 

information man söker. Istället frågar vårdpersonalen personen med funktionshinder på nytt, 
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vilket leder till dubbeldokumentation, att personen med funktionshinder behöver upprepa sig 

och till att onödig tid går åt till information (Zetterberg, 2013; Socialstyrelsen, 2006) 

Såväl de formulär som användes vid upprättande av habiliteringsplan som journalmallen i den 

elektroniska patientjournalen var båda strukturerade utifrån ICF:s målområden. Personalen 

beskrev svårigheter dels med att använda och koppla formuläret till den mall som fanns i den 

elektroniska patientjournalen dels att använda ICF:s målområden för att strukturera sin 

dokumentation. Detta överensstämmer med liknande studier, som funnit att personalens 

svårigheter med att upprätta vårdplaner hörde samman med dokument och formulär (Robinson 

et al., 2012). Adams et al., (2013) har konstaterat att resurser och verktyg för att upprätta planer 

har utvecklats under de senaste åren, men att forskning som berör planers innehåll och hur 

planer används ännu är begränsad.  Denna studie har försökt att studera hur habiliteringsplaner 

upprättas, används och utvärderas inom habiliteringsverksamhet. 

I denna studie framkom att personalen saknade kunskap i att arbeta med ICF som struktur. 

Andersson (2010) beskrev, att om de yrkesverksamma inte känner sig helt bekväma med ICF 

som struktur kan detta komma att betraktas som en dold agenda i relationen mellan 

yrkesverksamma och personer med funktionshinder och eller deras anhöriga. För att 

habiliteringsplaner ska fungera som ett redskap i arbetet, måste syftet med redskapet grundas i 

organisationen och därefter synliggöras för de som är med och planerar.  

 

Informanterna i denna studie beskrev att habiliteringsplanen inte syntes tydligt i den 

elektroniska patientjournalen, vilket ledde till att den inte användes aktivt. Istället 

dokumenterades det mesta i löpande text i journalen. Detta gjorde det svårt att få en överblick 

och att hitta. Detta överensstämmer med Zetterberg (2013) som menade att den moderna 

informationstekniken inte används fullt ut. Det har bidragit till att dokumentationen inte är 

kvalitetssäkrad och tar mycket av vårdpersonalens arbetstid. Många upprepningar och 

dubbeldokumentation finns i journalen, vilket kan vara en säkerhetsrisk för patienten. 

I denna studie framkom önskemål om att kunna ”bocka” av i befintlig habiliteringsplan när 

insats är gjorda och mål är uppnådda. Zetterberg (2013) har föreslagit ett liknande system för 

att säkerställa informationen och förenkla journalhanteringen.  

 

En kartläggning innebär en sammanfattande beskrivning av en persons tillstånd och behov 

baserad på att personen själv och eller anhöriga/nätverket är delaktig i beskrivningen. 

Kartläggningen kan enligt ICF (utöver medicinsk diagnos) innefatta kroppsfunktioner, 

aktiviteter och delaktighet samt omgivningsfaktorer. Till ICF modellen finns en checklista 
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baserad på ICF, ”ICF-Checklista version 2.1a” som kan användas vid kartläggningen. Den är 

inte heltäckande, men kan användas för att göra det möjligt att beskriva hur insatserna kan ges 

utifrån respektive ICF-komponent. I denna studie framkom att vid kartläggningen användes två 

olika samtalsmallar baserade på ICF, där den ena var framtagen för verksamheten och den 

andra framtagen av en i personalen. Det beskrevs även att personalen kunde bli styrande när det 

gällde vilka livsområden som blev kartlagda, då de inte alltid använde eller följde mallen. 

Vidare framkom det att man saknade kunskap om hur ICF skulle användas både vid 

kartläggningen samt vid journaldokumentationen. Enligt Pless & Granlund (2011) så behöver 

man förstå ICF som struktur för att en ICF klassifikation ska bli användbar i det dagliga arbetet  

 

Enligt Socialstyrelsen (2012a) ska informationen som ges till personer som tar emot hälso- och 

sjukvård vara ”individuellt anpassad”, det vill säga informationen ska alltid anpassas utifrån 

personens behov och därför kunna ges på olika sätt. I denna studie visade resultatet att de 

formulär som användes för att utvärdera verksamheten inte alltid var anpassade efter personen 

som skulle använda det, vilket försvårade delaktigheten för personer med funktionshinder 

och/eller deras anhöriga. Man beskrev att utvärderingen gjordes på olika sätt dels genom att 

använda egna formulär dels avstå helt.  I Socialstyrelsens (2012c) rapport om Landstingens 

habiliterings- och rehabiliteringsinsatser, framgår det att formulär oftast är anpassade, men att 

svarsfrekvensen ändå kan vara låg, vilket kan tyda på att ytterligare anpassningar av formulär 

behövs göras. I denna studie framkom det att informanterna inte alltid utvärderade den delen 

som handlade om hur nöjda man är med insatserna då personen med funktionshinder och deras 

anhöriga upplevdes var i beroende situation mot habiliteringspersonalen. Efraimsson (2005) 

beskriver att vid utvärdering förekommer det att vårdpersonalen uttalat sig istället för patient 

och eller närstående. Informanterna i denna studie beskrev att de hade en känsla av att 

föräldrarna inte alltid kryssade i att de var helt nöjda med insatsen trots att målet var uppnått 

även om känslan hos personalen var att de hade gjort ett bra arbete. För att kunna utvärdera mål 

och insatserna är det viktigt att det är tydligt formulerade (Socialstyrelsen, 2002). Abstrakt 

uttryckta mål lämnar utrymme för tolkning vad som ska uppnås och leder till svårigheter att 

mäta om målet är uppnått (Socialstyrelsen, 2012, b). 

 
Att samarbeta med kollegor 
Att ha kunskap och samsyn och förmåga att bedöma andra professioners insatser för att inte 

planen ska bli professionsspecifik är viktigt vid upprättande av en habiliteringsplan (Adolfsson 

et al., 2010; Jeglinsky, 2012). Detta visade även resultatet i denna studie, där informanterna 
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beskrev att det var av stort värde att man upprättade planen tillsammans med en kollega som 

representerade en annan profession än den egna för att undvika att planen blev 

professionsspecifik.  

 

Ett riskområde inom vården är när information kommuniceras mellan vårdpersonal. Det kan 

handla om ineffektiv muntlig eller skriftlig kommunikation mellan vårdpersonalen i teamet, 

vilket kan leda till vårdskador och missöden i vården. För att undvika detta behövs tydliga 

dokumenterade rutiner för överföring av information om personen med funktionshinder till 

kollegor (Socialstyrelsen, 2013).  

Detta illustreras i denna studie av att informanterna beskrev att det saknades tydliga riktlinjer 

och rutiner för hur en upprättad habiliteringsplan skulle förmedlas till de övriga berörda 

yrkeskategorierna i teamet, som inte deltagit vid upprättande av planen. Ett flertal olika sätt för 

överföring av informationen till kollegor beskrevs av informanterna. 

 

 
 
Att skapa förutsättningar för delaktighet 
I likhet med tidigare studier av individuella planer enligt LSS, så visade denna studie att det 

fanns en risk när anhöriga deltog i upprättande av en habiliteringsplan att de talade för personen 

med funktionshinder istället för att han eller hon själv kom till tals (Jarhag, 2001). För att öka 

möjlighet till delaktighet för personer med funktionshinder själva förutsätter det att personalen 

har god kunskap om funktionshindret och att information ges på ett enkelt och konkret sätt 

utifrån personens förmåga (Socialstyrelsen, 2012a). För att skapa förutsättningar till delaktighet 

beskrev informanterna att de vid varje habiliteringsplan fick påminna om tänkt syfte med 

mötet.  Informanterna menade också att de vid upprättande av en habiliteringsplan anpassade 

samtalet efter personens kognitiva förmåga och vid behov använde visuellt stöd i form av bilder 

för att öka möjlighet till delaktigheten. 

 

Informanterna beskrev att personer med funktionshinder oftast var delaktiga i upprättande och 

vid utvärdering av sin habiliteringsplan, som då oftast skedde utifrån insatser snarare än mål. 

Brister vad gäller att skapa delaktighet för personer med funktionshinder kunde ses i att de 

ibland fråntogs möjligheten att utvärdera insatser som habiliteringen gjorts då 

utvärderingsblanketter inte alltid användes. Den anledningen till detta som beskrevs var att 

informanterna upplevde att personen med funktionsnedsättning och/eller deras anhöriga var i 

beroende situation gentemot personalen i det fortsatta arbetet och därför skulle komma och 
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skattat högt i utvärderingen av insats. Vilket stärks av tidigare studier som visar på att 

vårdpersonalen har en maktposition på grund av sitt språkbruk (Efraimsson, 2005). 

Socialstyrelsen (2012 a,) bedömer att det behöver vara tydligt inom vården hur patienten och 

närstående kan lämna synpunkter på insatser från vården och hur dessa sedan hanteras och 

återkopplas. 

 

 
Att arbeta utifrån habiliteringsplaner 
I denna studie beskrev informanterna det som nödvändigt att ha en plan för de åtgärder som 

habiliteringen skulle bidra med. Habiliteringsplanerna fyllde alltså en viktig funktion. Det var 

viktigt att det fanns en tydlig överenskommelse för hur och när insatserna skulle sätts in och 

vem som ansvarade för vad. Man menade att habiliteringsplanen också erbjöd en tydlig struktur 

för att kunna utvärdera de insatser som givits. Detta överensstämmer med lagstiftarens 

intentioner, dvs. att planen ska förtydliga det stöd och de insatser som personer med 

funktionshindrade kan behöva (SFS 1982:763). 

I likhet med tidigare studie av Bohlin (2009) framkom det däremot också i denna studie att 

habiliteringsplanen upplevdes som ytterligare ett dokument som skulle hanteras och 

administreras, vilket kunde leda till att mötet upplevdes som en byråkratisk process och borde 

kunna göras på ett annat sätt. I denna studie framkom också okunskap om varför 

habiliteringsplaner gjordes. Eftersom det enligt vårdavtalet var en målrelaterad ersättning 

knuten till antalet upprättade planer menade man att habiliteringsplaner var ett sätt att visa 

politikerna att personalen gjorde något. (Landstinget i Uppsala, 2012, b). Detta resonemang 

stämmer överens med vad Länsstyrelsen (2009) kom fram till i sin granskning av planer hos 

personer i enskilda boenden. Ett vanligt synsätt i deras granskning hos omvårdnadspersonalen 

var att planen upplevdes som ytterligare ett papper att administreras och att planen var något 

som bara ska göras. (Länsstyrelsen, 2009).  

 
Metoddiskussion 

 

Resultatets tillförlitlighet 

I denna studie har en kvalitativ innehållsanalys används. Enligt Graneheim & Lundman (2004) 

ska kvalitativa studier uppnå tillförlitlighet, vilket bedöms utifrån trovärdighet, pålitlighet samt 

överförbarhet. Författarna understryker att trovärdigheten ökar då studiens olika delar är så 

välbeskrivna att det tillåter läsaren att göra sin egen tolkning av resultatet. Trovärdigheten är 
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beroende av hur urval, material och analys överensstämmer med studiens syfte. Deltagarna bör 

ha varierande egenskaper för att ge intervjumaterialet variation och djup. Informanterna i denna 

studie varierade i fråga om yrkesprofession och antal yrkesverksamma år på habiliteringen samt 

antal habiliteringsplaner de upprättar per år. De stärkte varandras berättelser samtidigt som det 

framkom variation i upplevelser och detaljer. Variationen ses som en styrka för att kunna 

inhämta en rik bild kring arbetet med habiliteringsplaner. En nackdel med att använda sig av ett 

bekvämlighetsurval kan vara att de personer som mest reflekterar över sitt arbete kan ha valts 

ut. Målet för rekryteringen var att kunna inkludera minst 20 informanter. Detta lyckades inte 

uppnås inom tidsramen, utan 16 intervjuer genomfördes. Antalet intervjuer antas dock ha varit 

tillräckligt, då mättnad i data uppnåddes (inget väsentligt nytt framkom) redan vid 12 

intervjuer. Totalt genomfördes 16 intervjuer, vilket då bör kunna betraktas som ett tillräckligt 

material. Trovärdighet påverkas också av val av datainsamlingsmetod. Att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer lämpade sig väl för studien. Informanterna gav fylliga svar och 

tilläts berätta fritt samtidigt som intervjuguiden fungerade som en bra vägvisare under 

intervjun.  Att vara förtrogen med undersökningsgruppen ger även ökad trovärdighet åt 

undersökningen, eftersom det då finns en djupare förståelse för det som ska studeras. Studiens 

confirmability, handlar om risken att vilja bekräfta sin förförståelse i informanternas utsagor 

(Polit & Beck, 2012). Författarens förförståelse kan här ses som en nackdel. Att som i detta fall 

vara yrkesverksam inom verksamheten medförde en viss förförståelse som har ställt krav på 

medveten objektivitet och distansering under datainsamlingen såväl som under analysfasen.  

Det kan dock inte uteslutas att det förekom önskvärda svar även om informanternas svar 

varierade.  Analysprocessen utfördes strikt systematiskt efter modellen för kvalitativ 

innehållsanalys enligt Lundman och Graneheim (2004). De meningsbärande enheterna ska inte 

vara för långa dels för att kunna hanteras dels för att inte kunna fördelas över flera kategorier. 

Då det inträffade gjordes arbetsmomentet om. Genom citat har författaren försökt påvisa att det 

fanns stöd för analysen av intervjuerna. Analysens trovärdighet säkrades genom att en 

medbedömare med metodkunskap har konsulterats. Medbedömaren bedömde studiens material 

och om kategorier och koder rimligen överensstämde med datamaterialet. Handledaren 

lämnade värdefulla synpunkter på val och formuleringar av kategorier. Pålitlighet handlar om 

att forskaren har genomfört en konsekvent datainsamling och att analysen har genomförts och 

redovisats systematiskt. Forskaren måste sträva efter att beskriva resultatet trovärdigt så att 

informanterna i studien kan känna igen sig. I studien har ett konsekvent tillvägagångssätt 

tillämpats. Datainsamling och analys har pågått under en kortare tidsperiod på ett likformigt 

systematiskt sätt. Resultatets överförbarhet handlar om i vilken utsträckning dessa kan vara 
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överförbara till andra sammanhang. Detta beror på hur pass välbeskrivet urval, urvalsprocedur, 

kontext, datainsamling och analysprocess är. Resultatens överförbarhet bedöms därefter utefter 

varje enskilt sammanhang och lämnas till läsaren att ta ställning till.  

 

Slutsats 

 

Att upprätta habiliteringsplaner tar mycket av personalens och personers med funktionshinder 

tid och resurser i anspråk. Denna studie visade att det fanns svårigheter med att upprätta 

habiliteringsplaner samt att använda dem som ett verksamt redskap i det dagliga arbetet. Det 

fanns identifierade behov av utveckling vad gäller habiliteringsplaner: tydliga riktlinjer för 

uppdatering, kompatibla mallar och formulär samt tydliga riktlinjer för överrapportering. Det 

framkom att personalen frångick de riktlinjer som fanns i manualen för att upprätta 

habiliteringsplaner. Delaktighet hos personen med funktionshinder beskrevs höra samman med 

hur anhöriga tog över talan för personen med funktionshinder och hur informanterna anpassade 

samtalet. Enligt intervjumaterialet upplevde informanterna att habiliteringsplanen var en 

grundförutsättning för att personalen skulle kunna utföra sitt arbete. Det framkom också att 

personalen var oklar över varför habiliteringsplaner upprättas. Att få habiliteringsplaner fullt 

verksamma i det dagliga arbetet på habiliteringen är en utmaning som kvarstår. 

 

 

Kliniska implikationer 

 

De befintliga formulär, mallar och manualer som finns att tillgå inom verksamheten behöver 

ses över för att kunna bli kliniskt-praktiskt förankrade och anpassade till verksamheten och den 

elektroniska patientjournalen.  Tydliga riktlinjer och rutiner och ett förenklat system för 

uppdatering av en befintlig habiliteringsplan behöver utvecklas. Detta skulle kunna leda till 

kvalitetssäkring av hur habiliteringsplaner används samt göra det möjligt att de kontinuerligt 

uppdateras och blir mer levande instrument i det dagliga arbetet med personer med 

funktionshinder. För att kvalitetssäkra att en upprättad habiliteringsplan blir överrapporteras till 

berörd yrkeskategori behövs dagens rapporteringssystem ses över. Hur en upprättad 

habiliteringsplan förmedlas till personen med funktionshinder och/eller deras anhöriga är även 

något som behövs utvecklas. Idag finns ett IT-system (Mina vårdkontakter) som skulle kunna 

användas för detta ändamål.  Den tidigare internutbildningen om habiliteringsplaner som gavs 

till nyanställda borde ses över och förnyas då personalen behöver bli tydligt medveten om 
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gällande relaterade lagstiftning och ett enhetligt praktiskt tillvägagångssätt. Vidare skulle det i 

verksamheten behöva diskuteras vem habiliteringsplanen är till för, det vill säga personalen 

eller personen med funktionshinder. 

 
Förslag på framtida forskning 

 

Resultatet av denna studie visar att ytterligare forskning behövs vad gäller kliniska rutiner för 

upprättande och utvärdering av habiliteringsplaner. Det torde vara särskilt angeläget att 

undersöka vilka kliniska mål och insatser i det dagliga arbetet som inte formuleras som mål och 

insatser i habiliteringsplanen, trots att de utförs, och därmed inte blir föremål för uppföljning 

och utvärdering.   Att studera implementeringen av att formulera mål enligt ICF är ett annat 

angeläget område. Det är synnerligen viktigt att studera hur personer med funktionshinder och 

deras anhörigas upplever sin delaktighet i att upprätta habiliteringsplaner och att få insatser 

enligt en sådan upprättad plan.  
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Uppsala 5 maj 2013 
Information och förfrågan om medverkan i en studie om habiliteringsplaner.    
Habiliteringen är enligt hälso-sjukvårdslagen skyldig att upprätta habiliteringsplaner över 
beslutade insatser för personer med funktionshinder. Det finns få studier om habiliteringsplaner 
både nationellt och internationellt. Syfte med denna undersökning är att beskriva personalens 
uppfattningar och erfarenheter av arbetet med att upprätta och följa upp habiliteringsplaner och 
hur habiliteringsplaner används i det dagliga arbetet med personer med funktionshinder. 
Jag vänder mig till dig med förfrågan om du vill delta i studien genom att bli intervjuad. 
Intervjuerna kommer att ske i perioden maj-juni 2013 på habiliteringen i Uppsala och kommer 
att ta ca 1 timme. Intervjuerna kommer att spelas in för att inte värdefull information ska gå 
förlorad. Jag är tacksam om du kan svara mig inom en vecka om du kan tänka dig att delta eller 
inte. 
 Det insamlade materialet från intervjutillfällena kommer att skrivas ut och analyseras. 
Intervjumaterialet kommer inte att innehålla namn på person eller enhet det vill säga kommer 
inte att kunna knytas till någon enskild person eller yrkeskategori konfidentialitet garanteras. 
Allt material kommer att förvaras inlåst och oåtkomlig för obehöriga. Endast undertecknad 
kommer att ha vetskap om vilka som intervjuats. Materialet som insamlas kommer endast 
användas till denna studie.  
Studien kommer att presenteras som masteruppsats i folkhälsa samt ingå i habilitering och 
hjälpmedels rapportserie. 
Deltagande i studien är frivilligt och medverkande i studien kan avbrytas när som helst. Vid 
frågor går det bra att kontakta mig eller min handledare. 
Med vänlig hälsning 
 
Evelyn Widenfalk Ehlin                           Min handledare:   
Jobb nummer: 070 611 54 71    Karin Sonnander 
Privat mobil: 076 824 32 60                       Telefon: 018 471 61 69 
evelyn.widenfalk.ehlin@lul.se   karin.sonander@pubcare.uu.se 
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Intervjuguide                
Bakgrundsfrågor:  
1, Hur många år har du arbetat på habiliteringen?  
2, Ungefär hur många habiliteringsplaner deltar du vid per år?  
 
Frågeområden:  
 
3, Kan du beskriva dina erfarenheter av att upprätta habiliteringsplaner för personer med 
funktionshinder? 

• Hur brukar du gå till väga?  
• Kan du beskriva på vilket sätt du samarbetar med andra yrkeskategorier i samband med 

upprättande av habiliteringsplanen?  
• Kan du beskriva personer med funktionshinders/anhörigas delaktighet i upprättande av 

habiliteringsplanen?  
• Vad är dina erfarenheter av att formulera mål för personer med funktionshinder i 

habiliteringsplanen?  
• När anser du att en habiliteringsplan bör upprättas?  

 
4, Hur använder du habiliteringsplanen i det dagliga arbetet med personer med 
funktionshinder?  

• Kan du beskriva hur du i ditt dagliga arbete för personer med funktionshindrade 
använder dig av de mål som finns på habiliteringsplanen? 

• Kan du beskriva samarbetet med dina kollegor i det dagliga arbetet utifrån 
habiliteringsplanen?  

• Kan du beskriva personer med funktionshinder/anhörigas delaktighet vad gäller att 
arbeta med målen utifrån habiliteringsplanen?  

 
5, Kan du beskriva dina erfarenheter av att följa upp habiliteringsplanen för personer med 
funktionshinder?  

• När anser du att habiliteringsplaner bör följas upp?  
• Kan du beskriva samarbetet med andra yrkeskategorier vid uppföljning av 

habiliteringsplan?  
• Kan du beskriva personer med funktionshinder/nätverkets delaktiga vid uppföljning av 

habiliteringsplanen?  
• Vilka är dina erfarenheter av att utvärdera mål som finns på habiliteringsplanen?  

 
 
 
Sista avslutande fråga  
Är det något som du skulle vilja tillägga/berätta som jag inte frågat om?  
Följdfrågor:  
Beskriv närmare…  
Kan du förklara närmare…  
Hur menar du….  
Har jag uppfattat dig rätt...  
 


