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• Praktisk uppgift

• Arbetssätt med IBIC



Begreppen i IBIC



ICF – Internationell klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa utifrån ett nationellt fackspråk. 



Livsområden - de individuella behoven, 
uppdelade i 12 områden. 



Livsområden enligt IBIC
Aktivitet och delaktighetKroppsfunktion Omgivningsfaktor

Lärande och 
tillämpa kunskap

Allmänna 
uppgifter och 

krav
Kommunikation Förflyttning Hemliv

Mellanmänskliga 
interaktioner och 

relationer

Att lösa problem

Att fatta beslut

Att företa en  
enstaka uppgift

Att genomföra 
daglig rutin

Att ändra 
grundläggande 
kroppsställning

Att kommunicera 
genom att ta emot 

talade meddelanden

Personlig vård

Kroppsvård

Att sköta 
toalettbehov

Att tvätta sig
Att skaffa varor 

och tjänster

Sammansatta 
mellanmänskliga 

interaktioner

Viktiga 
livsområden

Samhällsgemenskap 
socialt och 

medborgerligt liv

Samhällsgemenskap

Att kommunicera 
genom att ta emot 

icke-verbala 
meddelanden

Att gå

Handens 
finmotoriska 
användning

Att städa 
bostaden

Att bereda 
måltider

Att städa 
köksutrymme 

och köksredskap

Formella 
relationer

Informella 
sociala relationer

Familjerelationer

Att kommunicera 
genom att ta emot 

skrivna 
meddelanden

Att tala

Konversation

Att använda 
kommunikationsutrustnin

gar och 
kommunikationstekniker

Att skriva 
meddelanden

Att uttrycka sig 
genom icke-verbala 

meddelanden

Att bibehålla en 
kroppsställning

Att förflytta sig 
själv

Att lyfta och 
bära föremål

Att röra sig 
omkring på olika 

sätt

Att använda 
transportmedel

Att röra sig 
omkring på olika 

platser

Att förflytta sig 
med hjälp av 
utrustning

Person som vårdar 
eller stödjer 
närstående

Att sköta sin 
egen hälsa

Att dricka

Att äta

Att klä sig

Att bistå andra

Att ta hand om 
hemmets 
föremål

Att tvätta och torka 
kläder och textilier med 

hushållsapparater

Att avlägsna 
avfall

Att förvara 
förnödenheter 
för det dagliga 

livet

Att använda 
hushållsapparate

r

Äktenskapsrelatione
r

Religion och 
andlighet

Rekreation och 
fritid

Politiskt liv och 
medborgarskap

Att hantera 
stress och andra 

psykologiska 
krav
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Känsla av 
ensamhet

Känsla av 
trygghet

Grundläggande 
ekonomiska 
transaktioner

Komplexa 
ekonomiska 
transaktioner



Livsområden enligt IBIC

Lärande och 
tillämpa kunskap

Allmänna 
uppgifter och 

krav
Kommunikation Förflyttning Hemliv

Mellanmänskliga 
interaktioner och 

relationer
Personlig vård Viktiga 

livsområden

Samhällsgemenskap 
socialt och 

medborgerligt liv

Person som vårdar 
eller stödjer 
närstående
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Känsla av 
ensamhet

Känsla av 
trygghet

Känsla av ensamhet

Känsla av trygghet

Lärande och 
tillämpa kunskap

Allmänna uppgifter 
och krav

Kommunikation Personlig vård

Hemliv

Mellanmänskliga 
interaktioner och 
relationer

Viktiga livsområden

Samhällsgemenskap socialt
och medborgerligt liv

Person som vårdar 
eller stödjer 
närstående

Förflyttning



Livsområden enligt IBIC
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bära föremål

Att röra sig 
omkring på olika 

sätt

Att använda 
transportmedel

Att röra sig 
omkring på olika 

platser
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med hjälp av 
utrustning
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eller stödjer 
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Att sköta sin 
egen hälsa

Att dricka

Att äta
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Att ta hand om 
hemmets 
föremål
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Att avlägsna 
avfall

Att förvara 
förnödenheter 
för det dagliga 

livet

Att använda 
hushållsapparate

r

Äktenskapsrelatione
r

Religion och 
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Rekreation och 
fritid

Politiskt liv och 
medborgarskap

Att hantera 
stress och andra 

psykologiska 
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Känsla av 
ensamhet

Känsla av 
trygghet

Grundläggande 
ekonomiska 
transaktioner

Komplexa 
ekonomiska 
transaktioner
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Livsområden enligt IBIC

Personlig vård

Kroppsvård

Att sköta 
toalettbehov

Att tvätta sig

Att sköta sin 
egen hälsa

Att dricka

Att äta

Att klä sig

Personlig vård

Att Sköta sin egen hälsa

Att tvätta sig

Kroppsvård

Att sköta toalettbehov

Att klä sig

Att äta

Att Dricka



Att tvätta sig

Livsområden



Livsområden

• Att tvätta sig
Att tvätta och torka hela kroppen eller delar av den genom att använda 
vatten och lämpliga material och metoder för att bli ren och torr såsom 
att bada, duscha, tvätta händer och fötter, ansikte och hår och att torka 
sig med handduk
Innefattar:
att tvätta delar av kroppen, hela kroppen och att torka sig
Utesluter:
kroppsvård; att sköta toalettbehov 

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, Socialstyrelsen; 2015 



Funktionstillstånd – alla kroppsfunktioner, 
kroppsstrukturer, aktiviteter och delaktighet. 

Bedömt funktionstillstånd – handläggarens 
sammanvägda bedömning av den enskildes behov. 

Avsett funktionstillstånd – överenskommet mål, dit 
den enskilde ska försöka komma. 

Funktionstillstånd



Bedömning av funktion:

• Ingen begränsning 
• Lätt begränsning 
• Måttlig begränsning 
• Svår begränsning 
• Total begränsning 



Ingen 0-4% Lätt 5-24% Måttlig 25-49% Svår 50-95% Total 96-100%

Bedömning av funktion:
Grad av begränsning



Exempel 1

Att tvätta sig
Bedömt funktionstillstånd: Svår begränsning. 
Klarar att tvätta ansiktet med stödjande/tränande hjälp i övrigt behov av 
kompenserande hjälp. 
Avsett funktionstillstånd/mål XXXX-12-01: Måttlig begränsning. 
Klara att tvätta överkroppen. 



Metoder

Stödjande/tränande – stödjande/tränande innebär att 
personalen stödjer och coachar den enskilde att klara så 
mycket som möjligt själv. 

Kompenserande – kompenserande innebär att 
personalen utför arbetsinsatsen.



Exempel 2

Att tvätta sig
XXXX-08-01 Bedömt funktionstillstånd: Svår begränsning. 
Klarar att tvätta ansiktet med stödjande/tränande hjälp i övrigt behov av 
kompenserande hjälp. 
Avsett funktionstillstånd/mål XXXX-12-01: Måttlig begränsning. 
Klara att tvätta överkroppen. 

Hur behov kan tillgodoses: Med stödjande/tränande insatser
Stötta vid tvätt av överkroppen i övrigt behov av 
kompenserande hjälp.



Mål
I uppdraget från biståndshandläggaren kommer numera både övergripande mål och 
mål med.

Det övergripande målet ligger med precis som tidigare och följer med automatiskt 
till genomförandeplanen.

Övergripande mål
Leva och bo självständigt under trygga förhållanden.
Möjliggöra kvarboende i ordinärt boende.
Stöd till person som vårdar eller stödjer iden enskilde.



Mål och delmål

Målen ska skrivas in i en egen ruta i genomförandeplanen och bryts vid behov ner 
till delmål. 



Mål och delmål

Att tvätta sig
XXXX-08-01 Bedömt funktionstillstånd: Svår begränsning. 
Klarar att tvätta ansiktet med stödjande/tränande hjälp i övrigt behov av 
kompenserande hjälp. 
Avsett funktionstillstånd/mål XXXX-12-01: Måttlig begränsning. 
Klara att tvätta överkroppen. 
Hur behov kan tillgodoses: Med stödjande/tränande insatser
Stötta vid tvätt av överkroppen i övrigt behov av kompenserande hjälp



Insatser

Att tvätta sig
XXXX-08-01 Bedömt funktionstillstånd: Svår begränsning. 
Klarar att tvätta ansiktet med stödjande/tränande hjälp i övrigt behov av 
kompenserande hjälp. 
Avsett funktionstillstånd/mål XXXX-12-01: Måttlig begränsning. 
Klara att tvätta överkroppen. 
Hur behov kan tillgodoses: Med stödjande/tränande insatser
Stötta vid tvätt av överkroppen i övrigt behov av kompenserande hjälp

Insatser:Omvårdnad



Relaterade faktorer 
bakgrund och sammanfattning av kroppsfunktioner, 
kroppsstrukturer, omgivningsfaktorer och 
personfaktorer som är av betydelse för den enskilde. 



Omgivningsfaktorer

Illustrations copyright by TAI TAKAHASHI, International University of  Health and Welfare. http://www.icfillustration.com

Produkter och teknik

Naturmiljö och 
mänskligt skapade 
miljöförändringar

Personligt stöd och 
personliga relationer

Attityder Samhällstjänster 
och regelverk*



Personfaktorer –
personliga faktorer som kan påverka den 
enskildes hälsa.



• Kroppsstruktur – är kroppens anatomiska delar såsom, 
organ, lemmar och deras komponenter.

• Kroppsfunktion – hur den enskildes kropp fungerar. 



Praktisk uppgift i datorn



Manual för  

Genomförandeplanen
IBIC



1. Öppna TRESERVA TEST

2. Logga in på personen som har samma 
nummer som din dator (A Kärna Test?)

3. Gå in på Huset

4. Gå in på Mina enheter

5. Öppna Säbo 2



Öppna Genomförandeplan



Välj Mall





Skapa plan

Ge planen ett 
namn





Övre listen



Olika sätt att se 
genomförandeplanen

Skriv ut arbetskopia 
eller blankettvy



Spara

Nedre listen



Spara



Nej



Nya rubriker



Personuppgifter och 
Utförarenhet



Text från Uppdraget
med Mål och Delmål



Bemötande 



Text från Uppdraget
Relaterade faktorer



Insatser dagligen



Insatser som sker på 
bestämd veckodag



Insatser som sker 
oregelbundet



När planen börjar 
gälla och när 
uppföljningen sker



Underskrifter



Nya funktioner
i

genomförandeplanen



Tryck på pennan för 
att få upp fönstret



Verktygsfältet



Fet, kursiv och
understruken text



Textstorlek



Punktlista



Frastexter



Förstora fönstret



Var skriver du vad 
i

genomförandeplanen



Personuppgifter och 
Utförarenhet



Här är texten redan ifylld



Här skriver du ditt namn



Vilka som har medverkat



Här skriver vi in om en 
företrädare deltagit



Hur den enskilde 
medverkat



Text från Uppdraget
med Mål och Delmål



Livsområde

• Bedömt funktionstillstånd

• Avsett funktionstillstånd

• Hur behov kan tillgodoses

• Insatser



Övergripande mål följer 
också med



Här ska mål och eventuellt delmål 
skrivas in

Målet står skrivet i texten från 
biståndshandläggaren



Kopiera/skriv av Livsområde 
och Avsett funktionstillstånd

Livsområde

Avsett funktionstillstånd/mål



Klistra in Livsområde och

Avsett funktionstillstånd i
delmålsrutan



Ofta är det flera 
livsområden



Dela upp målen i 
mindre delmål



Bemötande 



Denna rutan använder vi 
bara om det är något extra 

viktigt att tänka på gällande 
bemötande



Text från Uppdraget
Relaterade faktorer



Text kommer från 
Uppdraget



Insatser dagligen



Här skriver vi in hur 
vi utför dagliga  

insatser



Namnge besöket

• Tillsyn
• Morgonbesök
• Lunchbesök



Skriv in när besöket 
börjar



Skriv in om det finns 
önskemål om hur 
dörren ska öppnas



Detta ska användas för att 

beskriva hur insatsen utförs 

Livsområde

Vem som gör Vad

Om det är 
Kompenserande eller 
Stödjande/Tränande



Skriv in 
Livsområde



Skriv vem som 
gör vad 

Skriv om det är 
kompenserande 

eller 
stödjande/tränande



Fyll på med 
resten av 

Livsområdena

Markera med 
kursivt var 
saker finns.



Insatser som sker på 
bestämd veckodag



Funkar precis som 
Dygnsbaserad 

• Promenad
• Dusch
• Tvätt



Insatser som sker 
oregelbundet



Funkar precis som 
Dygnsbaserad 

• Ledsagning
• Avlösning



När planen börjar 
gälla och när 
uppföljningen sker



Datum för när 
planen börjar gälla

Skriv in planerat 
uppföljningsmöte



Underskrifter



Skriv in 
namnförtydligande 

och befattning



Nedre listen



Spara



Förhandsgranska



Tryck på 
skrivaren och 

skriv ut



Upprätta handling



Tryck här



Kopiera



Klicka vidare



Nej



Ge den nya planen 
ett nytt namn

Tryck på ok



Stäng



När genomförandeplanen är gjord 

• Få underskrifter på två exemplar ett som sätts i pärmen hemma 
hos brukaren och ett som sparas på enheten.

• Gör daganteckning för att informera kollegorna om att en ny 
genomförandeplan är upprättad.



IBIC

Arbetssätt



Hur lyckas vi hålla Individens Behov I Centrum?

Använd genomförandeplanen
Delaktighet
Salutogent förhållningssätt
Samtal 
Metoder 



Använd genomförandeplanen

• Den ska finnas hos varje brukare
• Dokumentera när den är upprättad eller 

uppdaterad
• Notera när det är dags för uppföljning



Delaktighet

Hur når vi till delaktighet?
• Bli lyssnad på – på riktigt
• Möjlighet att ställa frågor – få svar
• Förstå vad vi menar – förstå varandra
• Vara överens – komma till en slutsats



Salutogent förhållningssätt

• Förstå vad som sker – vi behöver vara tydliga
• Hantera tillvaron – själv eller med stöd
• Det måste kännas meningsfullt!



De olika samtalen

Välkomstsamtal

Genomförandeplanssamtal

Uppföljningssamtal



Så snart som möjligt efter påbörjade insatser

• Presentation och information om hemtjänst/boende
• Dela ut pärm/informationsmaterial
• Berätta om genomförandeplanen

Välkomstsamtal



Genomförandeplanssamtal

Inom tre veckor efter påbörjade insatser.

Utgår från biståndshandläggarens uppdrag

• Mål 
• Metod
• Hur



Uppföljningssamtal

Efter 6 månader eller tidigare vid behov, om 
behovet är förändrat eller om metoderna inte 
fungerar.

Är målen uppfyllda?
Behövs andra eller nya mål?
Har metoderna varit bra?
Några andra förändringar?



Vår ingång i samtalen är att vi vill skapa

• Trygghet
• Förtroende
• Delaktighet

Hur gör vi detta?



Bra att tänka på i samtalen

Förklara syftet med samtalet
Lyssna in och besvara frågor
Summera vad ni kommer fram till



Vi behöver återkoppling!

Hur går det?
Vad fungerar bra?

Vad fungerar mindre bra?



Mer information om IBIC

Intranätet

Övningsuppgifter
Manual för genomförandeplan
Begrepp och livsområden



Mer information om IBIC

Socialstyrelsen

Webbutbildning
Bok
Filmer



Tack
för i dag
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