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Genomförandeplan



Livsområde

• Bedömt funktionstillstånd

• Avsett funktionstillstånd

• Hur behov kan tillgodoses

• Insatser



Klistra in Livsområde och

Avsett funktionstillstånd i
delmålsrutan

Avsett funktionstillstånd

Livsområde



Ofta är det flera 
livsområden



Dela upp målen i 
mindre delmål



Namnge besöket



Skriv in när besöket 
börjar



Skriv in om det finns 
önskemål om hur 
dörren ska öppnas



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.



Rubrik Tidpunkt för besöket

Hur dörr ska öppnas och liknande.

Livsområde
Hur insatsen går till
Vem gör vad
Stödjande/tränande eller Kompenserande

Livsområde
Hur insatsen går till
Vem gör vad
Stödjande tränande eller Kompenserande

Var saker finns. Skriv kursivt var 
saker finns

Ofta är det flera 
livsområden



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
• Lägg en bevakning i Treserva 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

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

Välkomstsamtal



Genomförandeplanssamtal

Inom tre veckor efter påbörjade insatser ska 
genomförandeplanen vara klar. 

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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