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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.
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