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Rutin för gemensam vård- och omsorgsplanering i  

Äldreomsorgen 
 

Inledning   

Rutinen beskriver den vård- och omsorgsplanering av insatser som sker inom om-

vårdnadsförvaltningen, tillsammans med med den enskilde och eventuell närstå-

ende. Den beskriver de olika möten/kontakter som skall finnas för att vårdplane-

ringsprocessen skall kunna genomföras på ett strukturerat sätt och att de olika ak-

törernas och vårdtagarens synpunkter skall beaktas vid beslutsfattande. Den ge-

mensamma vård- och omsorgsplaneringen är en viktig del för att kunna ge en 

trygg och säker omvårdnad och ska vara högt prioriterad. 

 

Förvaltningens grundläggande värden skall ligga som grund vid all vårdplanering 

och personalens arbete skall präglas av ett aktiverande förhållningssätt så att indi-

videns egna resurser tas tillvara. Insatserna skall planeras så att individen ges så 

stora förutsättningar som möjligt till självständighet samt egenvård. 

Utredning/bedömning 

Planeringen inleds då behov av antingen sociala, sjukvårdande och/eller rehabili-

terande insatser uppstår och då den enskilde ansöker om hjälpinsats, inkl särskilt 

boende eller korttidsvistelse. Den enskilde kan också anmäla behov via närståen-

de, omvårdnadspersonal eller annan vårdgivare.  

 

Sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller biståndsbedömare tar kontakt 

med läkare eller annan specialistkompetens när dennes kompetens erfordras. 

  

Samtal med den enskilde och närstående, upprättad vårdplan i samband med ut-

slussning från sjukhus och andra meddelanden från annan vårdgivare ger de 

grundläggande förutsättningarna för den fortsatta planeringen. De olika handläg-

garna (biståndsbedömare, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut) bedö-

mer vilka insatser samt fortlöpande kontakter med den enskilde och eventuell när-

stående som erfordras. Tillsammans med den enskilde formuleras mål för insat-

serna. Handläggarna ansvarar för att samordna insatserna som beslutas/ordineras 

så att de stödjer varandra. Det är även väsentligt att omvårdnadspersonalens kän-

nedom om den enskilde tas till vara vid planeringen.   

 

Insatsplan 

Insatsplaner är de beställningar till verkställande enhet som görs av de beslutande 

handläggarna och anger vad omvårdnadspersonalen skall utföra. Beställningen går 

till enhetschefen. Se rutin för beställning från biståndsen-

het/sjuksköterskeenhet/kommunrehab till verkställande enhet.  
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Genomförandeplan 

I genomförandeplanen dokumenteras uppgifter bl a om den enskildes levnadshi-

storia, hälsotillstånd, egna resurser, målen för insatserna och hur de faktiska insat-

serna planeras, genomförs, följs upp och utvärderas. Detta gör kontaktmannen till-

sammans med den enskilde, eventuell närstående och annan personal. Kontakt-

mannen har insatsplanerna eller annan tillgänglig dokumentation som underlag för 

planeringen.  

 

Genomförandeplanen beskriver när och hur insatser ska göras och upprättas av 

kontaktmannen tillsammans med den enskilde. Sjuksköterska, arbetsterapeut och 

sjukgymnast kan medverka vid behov.  

 

Det är av stor betydelse att planen alltid hålls aktuell. Vid förändringar, t ex av 

den enskildes hälsotillstånd, skall pågående insatser utvärderas och eventuellt ju-

steras. I vissa situationer, särskilt för svårt sjuka personer, erfordras att justeringar 

av gällande insatser skall kunna göras omgående. Detta kan ibland innebära att 

förändringar i insatsplan och efterföljande beställning sker i efterhand. 

Avstämningsmöten   

På mötet skall en genomgång av genomförandeplaner göras. Mötet ger också yt-

terligare underlag för ställningstaganden, prioriteringar och eventuella justeringar 

av insatser. Vidare skall mötet ge möjlighet till dialog, information, uppföljning, 

fortsatt planering, diskussion kring avvikelser m m mellan ansvariga handläggare, 

omvårdnadspersonal och enhetschef.  

 

Arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare från primärvård kan delta vid behov. 

 

Respektive handläggares eget uppföljningsansvar av ordinerade insatser och hand-

ledning till personal ersätts inte av avstämningsmötet.  

Omvårdnadspersonalen rapporterar förändringar och dylikt till utsedda represen-

tanter som i sin tur informerar på mötet. Pärm med aktuella handlingar, bl a inne-

hållande insatsplan, genomförandeplan, HSL-planer, ordinerade/delegerade upp-

gifter, ska finnas tillgänglig. 

 

 Innehållet på mötet är; 

- nya ärenden  

- uppföljningar av genomförandeplaner 

- akuta ärenden 

 

 

Enhetschefen ansvarar för att minnesanteckningar förs. Anteckningarna överläm-

nas till berörda, t ex till medverkande omvårdnadspersonal, direkt efter mötet. 

Minnesanteckningarna ska i huvudsak bestå av hänvisningar till förändringar som 

är gjorda i genomförandeplanen. Här kan också anges när planer skall följas upp, 

särskilda observandum kring insatser mm. Förändringar i genomförandeplanen 

kan göras direkt på mötet och utförs av omvårdnadspersonal.  
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Avstämningsmöten i hemvård och korttidsboende schemaläggs i normalfallet 

varje vecka. Omvårdnadspersonal (1-2 från varje arbetsgrupp) sjuksköterska, bi-

ståndsbedömare, arbetsterapeut, sjukgymnast och enhetschef deltar. I hemvård 

leds mötet av enhetschef. I normalfallet bör 1,5 timme avsättas för avstämnings-

mötet. Mötets längd och frekvens anpassas till mängden ärenden. 

 

Avstämningsmöten på äldreboenden schemaläggs i normalfallet till varannan - 

var fjärde vecka. Omvårdnadspersonal (1-2/avd), sjuksköterska, arbetsterapeut, 

sjukgymnast och enhetschef deltar. Arbetsterapeut och sjukgymnast deltar på 

minst var annat möte. Mötet leds av enhetschef.  

 

Informationsöverföring 

Omvårdnadspersonalen skall känna till innehållet i de genomförandeplanerna 

samt vara uppdaterade på förändringar som gjorts. Överföring av information 

inom och mellan enheter, t ex mellan olika befattningshavare och arbetspass, är en 

viktig del för att säkerställa en trygg och säker vård.  

Arbetet skall även organiseras så att möjlighet finns till daglig dialog/rapport mel-

lan omvårdnadspersonal och sjuksköterska. Omvårdnadspersonalen skall omgå-

ende ta kontakt med sjuksköterska då ett brådskande/akut sjukvårdsbehov upp-

står. Omvårdnadspersonalen skall snarast informera berörda handläggare vid för-

ändrat behov av insats. 

 

Berörda enhetschefer ansvarar för att det finns en struktur för den här typen av 

informationsöverföring.  

 

 

 

OMVÅRDNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Ann-Sofie Söderberg  Markku Nikula  Isidor Escanellas 

Avdelningschef                      Medicinskt ansvarig           Avdelningschef 

    sjuksköterska                     

      


