
       
 

   

Samtalsguide för att tydliggöra värdegrunden i uppföljning av 

genomförandeplanen i Alingsås kommun 

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

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

under och efter varje samtal. Detta dokument ska inte arkivers, 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 personen dels för att svaret har kommit i en annan fråga. 

 
 
Att tänka på inför samtalen  

 Vem skall delta utöver personen själv?  

 Förbered dig inför samtalet genom att planera in det i kalender och förbered 
den enskilde och eventuell anhörig eller företrädare, muntligt eller skriftligt.  

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

 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.  

 När skall det ske?  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. 

 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.   

 Tänk på hur deltagarna i samtalet är placerade, så det ger möjlighet till 
ögonkontakt och inbjuder till en dialog. 
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Uppföljningssamtalet 
Uppföljningssamtal innebär att man samtalar med den enskilde om man har fått och 
hur man upplevt den hjälp man kommit överens om i planeringssamtalet. Det innebär 
också att man pratar om målen har uppnåtts eller om målen eller arbetsmetoderna 
behöver förändras och om planen fortfarande är aktuell. 
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 att svara på frågorna. 
Detta samtal sammanfattas under fyra rubriker på sid 6. 

 
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 uppföljningssamtal förs med personen själv 
och att anhörig får bidra med sina synpunkter på annat sätt om detta är 
lämpligt. 

 Hur ska samtalet genomföras för att på bästa sätt passa just denna 
personen/individen.  

 Hur länge orkar personen vara fokuserad? 

 Ska det vara flera korta samtal vid olika tider? 

 Vilken form av samtal passar bäst? I samband med att insatsen utförs? 
Utifrån dagsformen, passa på när det känns som rätt tillfälle.  

 Om det är svårt att föra ett samtal eller det är svårt för personen att 
förstå eller svara, kan personal iaktta, upplever personalen att 
personen är nöjd med hur insatser utförs, upplever personalen att 
personen har ett välbefinnande.  Utgå från stödfrågorna när ni 
bedömer personens välbefinnande.  

 Använd skalor , 1-10 där man kan bedöma nöjdhet, glada och ledsna 
ansikten eller en skala som är  lämplig. 
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Stödfrågor för uppföljningssamtal 
 
1. Får du den hjälp och stöd du anser dig behöva? 

2. Får du den hjälp och stöd på det sätt som du önskar? 

3. Är det något du saknar i din hjälp du får? 

4. Känner du att personalen tar hänsyn till dina önskemål? 

5. Får du vara med och bestämma när och på vilket sätt du får hjälpen 
på? 
 
Stödanteckningar: 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 
6. Känner du att ditt hem är din borg/ditt hem? 
7. Får du vara ostörd när du så önskar? 
 
Stödanteckningar: 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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8. Är det något i personalens bemötande som kan bli bättre? 

9. Känner du dig sedd, hörd och lyssnad på? 

10. Känner du dig respekterad? 

11. Blir du bra bemött? 
 
Stödanteckningar: 
 

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

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

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

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

 

12. Känner du dig trygg här i din bostad? 

13. Känner du dig trygg med personalen? 

14. Känner du dig trygg med den hjälp du får? 
 
Stödanteckningar: 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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15. Kan du få hjälp med det som du tycker är viktigt, roligt alternativt du    
     är intresserad av? 
 
Stödanteckningar: 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 
16. Känner du att du kan få leva enligt din kultur och tro?  
 
Stödanteckningar: 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 
17. Är de överenskomna målen uppnådda? 

18. Finns det behov av att komma överens om nya mål? 
 
Stödanteckningar: 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 
 
 
 



 

GÖTEBORGS UNIVERSITET 

AN & TC  VT-15 

   

6 

19. Om något har blivit fel eller du inte är riktigt nöjd, vet du vart och till 
vem du ska vända dig? 
 
Stödanteckningar: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 
20. Är det något annat du vill framföra? 
 
Stödanteckningar: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

___________________________________________________________________________ 
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Sammanfattning av uppföljningssamtalet 
 
Efter uppföljningssamtalet sammanfattas det  
som kommit fram i dessa fyra rubriker och skrivs in i  Magna Cura under 
sökord ”uppföljning”. Genomförandeplanen uppdateras vid behov. 
 
1. Vad har varit bra med den hjälp och stöd som har genomförts? 
 

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

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

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

2 a. Vad skulle kunna förbättras? 
 

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

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

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

2 b. Åtgärd ( för att förbättra ) 

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

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

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

3. Är de överenskomna målen uppnådda? Är nya mål uppsatta? 

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

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

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

4. Annat som framkommit. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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


