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Varför dokumentation





Personcentrerad vård och omsorg

Fyra karakteristika 

1. Att bemötas med värdighet, medkänsla och respekt (självbestämmande, respekt, 
integritet)
è partnerskap

1. Att erbjuda samordnad vård och omsorg
2. Att erbjuda individuell-anpassad vård och omsorg
3. Att stödja människor att känna igen sina resurser och utveckla sina egna styrkor 

och förmågor för att kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv. 
è hälsofrämjande

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH 
IDROTTSVETENSKAP

Health Foundation, 2014



Ett gemensamt språk – grunden till brukar-och patientsäkerhet

Att kommunicera = att göra gemensam Behov av en gemensam struktur/ett 
gemensamt system

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40



ICF- ett biopsykosocialt perspektiv på hälsa



Att erbjuda samordnad vård och omsorg



Innovationsprojekt: Personorienterad dokumentation och uppföljning



Processmodeller, Nationell informationsstruktur (NI)



Struktur och systematik för att identifiera individens behov



Kartläggning

P r o b l e m
R e s u r s



Planera insatser och genomföra



Uppföljning – ny kartläggning



PDU – följeforskning
Urval: Fyra case: 1) Norr- och södergården, 2) Alingsås, 3) Ginstgården, 4) Sofiagården

Metod:

Individuell - (2 stycken) och fokusgruppintervjuer (4 stycken) med semi-strukturerad intervjuguide. Intervjuerna 
pågick mellan 40 till 90 minuter.

Analys

Tematisk  innehållsanalys med utgångspunkt i de fyra karakteristika av personcentrerad vård och omsorg:

• Att bemötas med respekt, självbestämmande och integritet

è partnerskap  

• Att erbjuda samordnad vård och omsorg

• Att erbjuda individuell-anpassad vård och omsorg

• Att stödja människor att känna igen sina resurser och utveckla sina egna styrkor och förmågor för att kunna 
leva ett självständigt och meningsfullt liv. 



Effekt av ICF i dokumentation – bygger partnerskap
Det här är ju verkligen personen i 

centrum. I PDUn.... För det första att 
se vad personen kan och sedan 

sätter vi målen utifrån personen. Att 
personen kan vara med själv i 

kartläggningen och liksom och se 
och bli motiverad.”

Om man börjar jobbar så som 
under projektet så får jag en 

hel annan relation med 
vårdtagaren....och eftersom 

den är godare så får jag också 
en godare relation med 

anhöriga.

Vi har skapat en 
vänskap. Vi är som 

en familj. Vi bryr oss 
om varandra.



Effekt av ICF i dokumentation – samordnad

När vi möter handläggare för kontaktpersonen, då har jag 
haft med mig resursdiagram. Eller möte med anhöriga, då 
har jag haft med mig de och staplarna. Och de tyckte dom 

att det var jätte bra att kunna se staplarna: "ah här är pappa 
bättre på det". Där försöker vi jobba lite extra. Och samma 

med handläggaren också. Det var uppskattat.

Det som jag har lärt mig 
mest, nu ska vi få bort dom 
och vi angående natt och 
dag. Nu ska det bli andra 

rutiner där också.

Man hade fått så 
tydligt att min 
yrkesroll inte 
täcker in allt



Effekt av ICF i dokumentation – individuell

Jag frågar: vad har du för mål. Ja, säger hon, jag 
vill kunna gå på mina egna ben fram till den 

dagen jag dör. jaha - hur ska vi lyckas med detta, 
hur ska vi göra tycker du? Jag måste ju träna 
min kropp. ….Jag hade inte ställt den frågan 

innan projektet. Inte på det sättet.

”…då har man plockat så..... 
kännat efter vinden. Och vad 

man har mera än utifrån 
personen? Alltså är det så att 
träffa barnen är det absolut 

viktigaste då är det ju det som 
vi ska absolut fokusera på. Inte 

att man är med på 
sånggruppen

Förut såg man personerna i 
gruppen men nu ser man 

individerna var för en för sig.



Effekt av ICF i dokumentation – identifiera resurser

Att man har förstådd, ok jag kan inte det här 
och det här, men det här kan jag faktiskt 

fortfarande. Och kunna betona det åt det håll 
har stärkt självkänslan absolut och det har 

gjort att man har klarat av mera saker

Det blir en checklista och 
påminnelse på att det här 

området måste vi titta extra 
på. Och hur kan vi använda 

resurserna för att kompensera 
och bibehålla dom.

Att man just ser 
individen och att det 

faktiskt kan göra saker



Andra effekter av ICF i dokumentation
Det har blivit bredare. ..... Om man 

ser BPSD så är det en fråga och så är 
det många underfrågor. och så 

tänker vi yttligare frågor som inte 
står med i BPSD men som vi tänker 
som vi pratar om. Och som vi tar 
med sen i genomförandeplanen.

Återigen  -det blir tydligare. Förut har vi 
gissat, ja det var ju spekulationerna. Det 
kan det var och vi testade det. Men det 

har blivit mycket tydligare och även mot 
anhöriga och handläggare och den 

boende själv så är det tydligare vad vi gör 
och varför.

Förr har det varit mycket 
värderingar hela tiden. Vad 
jag tycker, vad jag tänker. 
……Det blir mer specifikt. 

Inte att jag läggar så 
mycket värderingar i det



Andra effekter av ICF i dokumentation, forts.

Man blir gladare själv....Inte för att 
vara självgod. Men gör man ett bra 
jobb på jobbet är man nöjd med sig 

själv. Det känns bra när man går 
hem.

I och med denna utvecklingen så blir dom 
mer och mer självständiga, dom klarar 

mer och mer självständiga. Vilket som gör 
att personalen blir mindre och mindre 

viktigare, eller vad ska man säga.

Man blir en detektiv 
också och det har 

väckt min kreativitet.



Sammanfattning

Ett tankesätt
En attityd

Ett arbetssätt

Tack!

Kontakt: Beatrix.alguren@gu.se


