
                

   

Samtalsguide för att tydliggöra värdegrunden i 
planering av genomförandeplanen i Alingsås 
kommun 

 

 
Det här är en samtalsguide som är tänkt att vara ett stöd till dig som kontaktperson 

vid planeringsamtal. Guiden beskriver vad som är viktigt att tänka på före, under 

och efter varje samtal. Detta är ingen akt-handling, när det är överfört till Magna 

Cura ska det malas. 

 

Samtalet 

Samtal är att tala samman, samtalet får inte upplevas som en intervju även om du 

har färdiga frågor i samtalsguiden.  

Samtalet skall ske så att den enskilde känner sig trygg och bekväm i situationen. 

Alla frågor kanske inte behöver ställas. Dels kanske de inte är aktuella för just den 

här kunden/brukaren dels för att svaret har kommit i en annan fråga. 
 
Att tänka på inför samtalen  

 Förbered dig inför samtalet genom att planera in det i kalendern och förbered 
den enskilde. Utgå ifrån att samtalet förs med den enskilde. Fråga om den 
enskilde vill ha med en anhörig eller företrädare.  

 Läs i förväg in den information du har tillgång till om den enskilde.  

 Vem skall delta? När skall det ske?  

 Klargör syftet med samtalet för dig själv så att du på ett enkelt sätt kan förklara 
det för den enskilde/företrädare.  

 Vad skall samtalet handla om, vilket innehåll och i vilken ordning skall frågorna 
ställas? 

 Gå igenom stödfrågorna 

 Tänk igenom ungefärlig tidsåtgång.  

 Hur lång tid finns avsatt?  

 Det är du som håller i samtalet som ansvarar för att man håller tider, att man 
håller sig till ämnet och för samtalet vidare. 

 Vidare var ni ska vara? Hemma hos den enskilde har många fördelar, det är 
att vara på hemmaplan en känd och trygg miljö. Om det inte är möjligt är det 
lämpligt vara på en lugn och ostörd plats.   

 Är det lämpligt/möjligt att besöka den enskilde i hemmet och ha samtalet där 
innan inflyttning på boendet. 

 Tänk på hur deltagarna i samtalet är placerade, så det ger möjlighet till 
ögonkontakt och inbjuder till en dialog. 
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Planeringssamtalet 
Syftet med planeringssamtalet är att ge den enskilde möjlighet att kunna påverka 

och att få framföra sina önskemål och att tillsammans med den enskilde göra en 

överenskommelse i genomförandeplanen om vad och hur hjälpen skall ges. 

Vad är viktigt för den enskilde när det gäller: 

 trygghet,  

 självbestämmande,  

 meningsfullhet,  

 personlig integritet,  

 delaktighet och  

 gott bemötande  

 

I detta samtal skall den enskildes önskemål, behov och intressen tydliggöras och 

vara i centrum. Utifrån det den enskilde tycker är viktigt formulera tillsammans 

individuella mål och metoder för att nå dessa.  

Vissa frågor kan redan vara ställda av biståndshandläggaren och därmed redan 

vara besvarade. Då finns det ingen anledning att fråga om samma sak igen. Men 

ibland kan det ändå finnas behov av att ställa förtydligande frågor för att få mer 

information. Tala då om vilken information du har fått av biståndshandläggaren men 

att du behöver ställa följdfrågor för att få tillräckligt med information. 

Det är viktigt att det blir ett samtal och inte en utfrågning där den enskilde känner 

sig utlämnad. En annan viktig aspekt på detta samtal är att alltid tänka på den 

enskildes integritet, att det är frivilligt vad man vill berätta om sig själv och om sin 

personliga bakgrund. 

 
Personer med demenssjukdom och personer som har svårt att 
uttrycka sig: Ta del av texten ovan  ”att tänka på inför samtalen” 
och ta stöd i texten nedan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att tänka på inför samtalet: 

 Informera anhörig om att planeringssamtal först förs med personen själv 
och att anhörig får bidra med sin kunskap/synpunkter på annat sätt om 
detta är lämpligt. 

 Hur ska samtalet genomföras? Hur länge orkar personen vara fokuserad?  

 Ska det vara flera korta samtal? Vilken form av samtal passar bäst? Innan 
inflyttning/uppstart av hemtjänst/dagverksamhet. Efter inflyttning/uppstart 
av hemtjänst/dagverksamhet, i samband med att insatser utförs? 

 Lite då och då efterhand som dagsformen är, passa på när det känns som 
rätt tillfälle för personen.  

 Om det inte går att föra ett samtal eller det är svårt för personen att förstå 
eller förklara, kan personal prova olika sätt att ge hjälp, olika 
förhållningssätt och iaktta hur personen upplever/reagerar i olika 
situationer. Upplever personalen att personen får ett välbefinnande?  Utgå 
ifrån stödfrågorna när ni bedömer personens välbefinnande. Använd skalor 
med glada gubbar eller andra metoder som hjälp för personen att uttrycka 
vad hon/han känner/tycker. 
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Stödfrågor vid planeringssamtalet 
 
1. Kvalitet och förväntningar  
Vilka förväntningar har du på den hjälp och stöd (hemtjänst/äldreboende) du fått 
beviljat? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. Egna resurser 
Vad vill och kan du göra själv? 
Hur ska vi stödja dig med det? 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Möjliga följdfrågor: 
Vad vill du helst av allt kunna göra 
själv? 
När det gäller din personliga vård, 
hemmets skötsel, fritid och 

aktiviteter? 
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3. Min livsstil och mina vanor – förr och nu 
Så här levde jag förr.      
Mitt liv just nu.              
Viktigt i mitt liv idag    
    
 
 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.  Integritet och respekt 
Det här vill jag att man tar hänsyn till i 
mitt hem.  
Så här vill jag att ni förhåller er till mig 
i olika situationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

Möjliga följdfrågor: 
Hur var det innan du behövde stöd 
och hjälp? 
Hur såg din vardag ut då?  
Hur är det nu? 
Hur skulle du vilja ha det? 

 
 

Möjliga följdfrågor: 
Hur vill du att vi förhåller oss till dig i olika 
situationer, - vid hjälp med personlig               
hygien och toalettbesök? 
Hur vill du att vi gör när vi besöker dig? 
Tända/släckta lampor? 
Får personalen/vi öppna skåp och                           
dra ut lådor? 
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5. Självbestämmande och 

delaktighet 

Relationer/viktiga 
personer för mig Det 
här vill jag ha 
inflytande över 
Behov av stöd för att kunna uttrycka 
min vilja 
 
 
 
                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
6. Individanpassning  
Mina måltidsvanor 
Mina hjälpmedel, dess 
användningsområde och rutin 
för rengöring 
Livsåskådning 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

Möjliga följdfrågor: 
Vilka personer/relationer är viktiga  
för dig?   
Vad vill du ansvara för och bestämma 
om själv?  
Vad vill du ha inflytande över? 
Behöver du stöd för att kunna uttrycka  
din  vilja? 
Har du kommunikationshjälpmedel? 

Möjliga följdfrågor: 
Vad har du för måltidsvanor? Tider, dukning, 
värma maten? 
Har du några hjälpmedel, behöver du stöd och 
hjälp med dessa? -laddning av batterier eller 
rengöring av hörapparat? 
Ev. livsåskådning/religion som vi behöver ta 
hänsyn till? 
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7. Gott bemötande 

Vad ska vi tänka på i mötet med 
dig? 
Vad behöver vi veta om dig som 
person   
(Min personlighet) 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
8. A. Trygghet 
Det här gör mig trygg 
  
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Möjliga följdfrågor: 
Hur vill du ha det för att du ska känna 
dig trygg? 
– Veta vem som kommer? 
– Veta när du får hjälp? 
– Få information och vara förberedd? 

 

Möjliga följdfrågor: 
Hur reagerar du när du är arg, ledsen, 
trött? Och hur vill du att förhåller oss då?  
Hur vill du bli tilltalad? 
Hur ska vi hälsa på varandra? 
 etc. 
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8 B. Trygghet 
 Det här gör mig otrygg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
9. Meningsfullhet  
Det här gör mitt liv meningsfullt?  
Vad är det som inte är meningsfullt 
för dig?  
Så här kan ni stödja mig 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Möjliga följdfrågor: 
Vad är det som kan oroa dig? 
– Mörker? 
– Ensamhet? 
– Att inte få hjälp när man behöver 
det? 
– Andra människor? 
– Hot och våld? 
– Inbrott? 
 

Möjliga följdfrågor: 
Behöver du stöd/hjälp, 
påminnelse/uppmuntran för att kunna hålla 
kontakten med närstående, vänner, förening 
kyrka eller något annat 
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I ditt samtal med den enskilde kan 
det komma fram nya mål som du 
dokumenterar. Om den enskilde 

pratar om något som är viktigt eller 
återkommer till något ofta kan det 
vara något som  är viktigt/ett mål.  

10. Hälsa 
Min upplevda hälsa idag 
Faktorer som påverkar min hälsa 
Det här behöver jag stöd med 
Viktiga hälsohändelser i 
livet/hälsohistoria 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mål     
I beställningen från biståndshandläggaren finns mål beskrivna. De målen har den 
enskilde oftast formulerat, överför dem genomförandeplanen, ibland behöver målen 
förtydligas delas upp i delmål, då gör du det i samråd med den enskilde.  
         
----------------------------------------------------------------. 
 
---------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------- 
 
 
Övrigt 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Möjliga följdfrågor: 
Hur upplever du din hälsa?   
Hur påverkar det ditt dagliga liv? 
Hur kan vi hjälpa och stödja dig när det 
gäller din hälsa? 
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Vardagen 
 
Morgon 
Beslutad insats:______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
VAD ska utföras:______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

 
HUR ska det utföras:___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
NÄR ska det utföras:___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hälso- och sjukvårdsinsats:_____________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Beslutad insats:______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
VAD ska utföras:______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

GÖTEBORGS UNIVERSITET 

AN & TC  VT-15                                                                                   

                                                                                                                                  

10 

HUR ska det utföras:___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
NÄR ska det utföras:___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hälso- och sjukvårdsinsats:______________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Mitt på dagen 
Beslutad insats:______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
VAD ska utföras:______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

 
HUR ska det utföras:___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
NÄR ska det utföras:___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Hälso- och sjukvårdsinsats: _____________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
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Eftermiddag 
Beslutad insats:______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
VAD ska utföras:______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

 
HUR ska det utföras  __________________________________________________ 
 
 

 
___________________________________________________________________ 
 
NÄR ska det utföras:___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Hälso- och sjukvårdsinsats:_____________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
 
Tidig kväll  
Beslutad insats:______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
VAD ska utföras:______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

 
HUR ska det utföras:___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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NÄR ska det utföras:___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hälso- och sjukvårdsinsats:_____________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
 
 
 

Sen kväll 
Beslutad insats:______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
VAD ska utföras:______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

 
HUR ska det utföras:___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
NÄR ska det utföras:___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hälso- och sjukvårdsinsats:_____________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
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Natt  
Beslutad insats:______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
VAD ska utföras:______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

 
HUR ska det utföras:___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
NÄR ska det utföras:___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hälso- och sjukvårdsinsats:_____________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 

 
 
Serviceinsatser 
 
Tvätt- och klädvård 
Beslutad insats:______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
VAD ska utföras:______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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HUR ska det utföras:___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
NÄR ska det utföras:___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 

Städ 
Beslutad insats:______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
VAD ska utföras:______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

 
HUR ska det utföras:___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
NÄR ska det utföras:___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ekonomi och inköp 
Beslutad insats:______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
VAD ska utföras:______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

 
 



 

GÖTEBORGS UNIVERSITET 

AN & TC  VT-15                                                                                   

                                                                                                                                  

15 

HUR ska det utföras:___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
NÄR ska det utföras:___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 

 
Övrigt 
Beslutad insats:______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
VAD ska utföras:______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

 
HUR ska det utföras:___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
NÄR ska det utföras:___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Den enskildes namnteckning/ställföreträdare 
 
 
 
Namnförtydligande: 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………. 
Kontaktperson                                                                             Namnförtydligande 
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Enhetschef                                                                                Namnförtydligande 


