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Syfte med metodstödet  
För alla som arbetar inom vård- och omsorg finns dokumentationskrav för att säkerställa att brukaren 
får det stöd hen har rätt till.  
 
Metodstödet hjälper dig i nedanstående delar: 
 

o Genomförandeplan - hur upprätta och uppdatera/revidera.  
o Journalanteckningar – skriva löpande dokumentation i social journal. 
o Vårdplaner – skriva i vårdplaner när du är delegerad hälso- och sjukvårdspersonal.   
o Stöddokument - olika mallar i treserva.  

Lära dig Treserva  
För att lära dig mer om IT-systemet Treserva som används för dokumentation i Mölndals stad, finns 
både e-learning (instruktionsfilm) och manual på intranätet.  
 
Instruktionsfilmen Treserva e-learning.  
 
Användarmanual Treserva SOL/LSS Utförare.  
 

 
 

Genomförandeplanen – hjärtat i social dokumentation 
Genomförandeplanen ska beskriva vem som gör vad, hur och när. Utgångspunkten för 
genomförandeplanen är myndighetsbeslutet, alltså uppdraget som skickas från biståndshandläggare till 
enhetschefen på äldreboendet. Enhetschefen i sin tur fördelar uppdraget till mottagande enhet.  
 
Uppdraget beskriver vad brukaren har för behov av stöd. Brukaren ska kunna påverka och ges 
möjlighet att vara delaktig i hur stödet ska genomföras.  
 
Biståndshandläggare följer inte upp beslut/uppdrag eller brukarens förändrade behov på äldreboende i 
Mölndal.  
 
Det innebär att omsorgspersonal ansvarar för att se till att brukens genomförandeplan regelbundet följs 
upp så att den innehåller brukarens aktuella behov av stöd.  
 

  

https://treserva.guidecloud.se/_a7066cd5a9d36df1.guide?pageNumber=2
https://intranet.molndal.se/social/grupper/filer.4.3ab71fe3148621a2ed229b08.html?file=18.4639efdb179a4da346451755
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Brukaren ska vara delaktig vid upprättande av genomförandeplan 

o Det är kontaktpersonal som ansvarar för att samla brukarens behov inför upprättande 
genomförandeplanen tillsammans med brukaren. Brukaren ska så långt det är möjligt 
kunna välja när och hur stödet ska utföras.  
 

o Utgå från att brukaren ska använda sina egna förmågor. Det handlar ofta om enkla saker, 
som möjligheten att bre sin smörgås själv, sätta tandkrämen på tandborsten, borsta sitt hår. 
Beskriv brukarens förmågor i genomförandeplanen.  
 

o Utgångspunkten är brukarens upplevelse av sin situation. Brukaren är expert på sitt liv.  
o  

För att ha samtal om brukaren med någon annan ska brukaren lämnat samtycke till detta 
innan. När brukaren inte har förmåga att lämna samtycke ska menprövning göras. 
Menprövning görs av enhetschef, se riktlinje ”samtycke” i ledningssystemet Canea.  
 

o Det finns superanvändare på varje äldreboende som ger stöd i hur och vad som bör 
dokumenteras.  
 

 
 
Steg för steg: 

o Börja med att läsa igenom uppdraget. 
Uppdraget ligger till grund för första 
genomförandeplanen, ”Genomförandeplan 1”.  
 

o Inför upprättande ansvarar kontaktpersonal för att boka in ett Genomförandesamtal med 
brukaren för att ta reda på hur brukaren önskar att stödet ska utföras. Planera in tillsammans 
med brukaren och genomför innan genomförandeplan 1 upprättas. 
 

o Parallellt som stödet ges observerar och lär omsorgspersonal känna brukaren, hens 
vanor, behov och önskemål. Detta är också ett sätt att inhämta information inför upprättande 
av genomförandeplan.  

 
o Genomförandeplanen ska följas upp/revideras vid förändrade behov eller senast 12 

månader efter senaste upprättade genomförandeplan.  
 

o Enheten är skyldig att upprätta genomförandeplan även om brukaren, eller vid samtycke 
närstående/företrädare inte vill vara delaktiga eller önskar ha en genomförandeplan.  

 

  

o Första genomförandeplanen påbörjas skyndsamt, senast samma dag brukaren får stöd 
första gången. 

o Första genomförandeplanen ska låsas/upprättas senast dag 14 från stödets första dag.
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Påbörja genomförandeplan 1  

Skapa en genomförandeplan i Treserva: 
 

• Mall: IBIC FN SoL Genomförandeplan utökad 
 

• Planens namn: Om det är den första genomförandeplanen namnge då genomförandeplanen 
till ”Genomförandeplan 1”.   
 

• Planen gäller: Datum för upprättande kommer automatiskt när du skapar en ny plan i 
Treserva. Klicka i rutan för slutdatum 11 månader från upprättandedatum. Då har 
kontaktpersonal en månad på sig att följa upp och upprätta nästa genomförandeplan.   

  
 

 
 
 
 
 

• Kryssa i rutan för delaktighet om brukaren varit delaktig. (Högst upp i högra hörnet) 

 
• Använd checklista vid upprättande av genomförandeplan och läsa uppdraget vid upprättande 

av genomförandeplan 1, se bilaga 2 och bilaga 9.  
 
Dokumentera i journal: 

 
o Använd rubrik ”Genomförandeplan påbörjad”. Skriv anteckning exempelvis 

”genomförandeplan påbörjad tillsammans med brukaren”. 
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Påbörja uppdatering/revidering av genomförandeplan 2, 3, 4…  

Kopiera nuvarande genomförandeplan: 
 

o Öppna nuvarande genomförandeplan, tryck på 
kopiera. 

 
o Namnge genomförandeplanen med nästa nummer t.ex. ”Genomförandeplan 3”. 

 

 
 

o Planen gäller: Datum för upprättande kommer automatiskt när du skapar en ny plan i 
Treserva. Klicka i rutan för slutdatum 11 månader från upprättandedatum. Då har 
kontaktpersonal en månad på sig att följa upp och upprätta nästa genomförandeplan.   
 

o Kryssa i rutan för delaktighet om brukaren varit delaktig (högst upp i högra hörnet) 
 

 
o Då öppnas en ny genomförandeplan och den gamla texten följer med. Ta bort det som inte är 

aktuellt och lägg till det som är nytt. 
 

o Använd checklista vid upprättande av genomförandeplan och uppföljning av livsområden och 
delmål vid uppföljning/revidering av genomförandeplan, se bilaga 2 och bilaga 9. 

 
Dokumentera i journal: 
 

• Använd rubrik ”Genomförandeplan påbörjad”. Skriv anteckning exempelvis 
”genomförandeplan påbörjad tillsammans med brukaren”. 
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Skriva en genomförandeplan - instruktioner 
Nedan finns de rubriker som står i genomförandeplanen, med instruktioner hur du skriver 
genomförandeplanen i Treserva.  

Se bilagorna checklista vid genomförandeplan och exempel-genomförandeplaner för ytterligare stöd i 
genomförandeplanens struktur och innehåll.  

Genomförandeplanens språk 

• Genomförandeplanen ska beskriva vem som gör vad, när och hur.  
• Skriv kort men innehållsrik information. 
• Börja ny mening på ny rad, lättare att få snabb översikt.  
• Undvik att skriva samma information på flera ställen. Tänk vad som blir minst ”scrollande” i 

genomförandeplanen för den som läser. 
• Ny personal ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med ledning av genomförandeplanen.  
• Skriv vem som utför endast i de situationer där stödet inte utförs av all personal.  
• Genomförandeplanens omfattning och detaljnivå avgörs från fall till fall beroende på stödets 

omfattning och brukarens förmåga/behov att uttrycka sina önskemål.  
• Utgå från brukarens egna ord så att brukaren kan känna igen planen som sin egen. 

 
 

 Personuppgifter 

Namn 

Överförs från uppdrag automatiskt. 

Personnummer 

Överförs från uppdrag automatiskt. 

Utförarenheten 

Enhetens namn 

Skriv namn på äldreboende och enhet. 

Kontaktpersonal 

Ange namn (förnamn, efternamn) för den som är kontaktpersonal dag och för den som är kontaktpersonal 
av nattpersonalen.  

Medverkande vid upprättande vid planen (namn och relation) 

Ange vilka (förnamn, efternamn, roll) som deltagit i upprättande av genomförandeplanen. Exempelvis 
brukaren, omsorgspersonal, kontaktpersonal, enhetschef, närstående, god man.  

Delaktighet om annan än den enskilde 

Lämna fältet tomt om brukaren varit delaktig. Om brukaren inte varit delaktig, beskriv orsak och på vilket 
sätt informationen inhämtats för att säkerställa brukarens behov och önskemål.  
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Om den enskilde har deltagit i planeringen-beskriv hur? 

Beskriv hur brukaren varit delaktig/kunnat förmedla/visat sina synpunkter och önskemål om hur stödet ska 
utföras.  

Till exempel: 

o Via observationer där personal sett/uppfattat hur brukaren vill ha det. 
o Genom planerade samtal med brukaren. 
o Genom samtal under pågående stöd. 
o Att kontaktpersonal skrivit förslag på genomförandeplan som brukaren tagit del och gett 

synpunkter på inför upprättande.  
o Annat. 

 
Du som personal behöver anpassa kommunikationen gentemot brukarens situation och behov. 
Ovanstående kan genomföras genom att ni talar med varandra, att tolk deltar, att ni skriver lappar, pekar 
på olika saker, visar genom kroppsspråk, prövar och utvärderar, använder bildstöd eller samtalsmatta 
med mera.  
 

 

Bedömt och avsett funktionstillstånd 

 
Denna text överförs automatiskt från uppdraget till Genomförandeplan 1.  

Ta bort texten innan genomförandeplanen upprättas. Du ska alltså sudda ut det som står i rutan. 
 
Här ser du vilka livsområden och behov som enheten enligt uppdraget ska tillgodose för brukaren, samt 
om stödet är stödjande/tränande (personal gör med brukaren) eller kompenserande (personal gör åt 
brukaren). Här finns också mål, alltså vad stödet ska leda till.  

 
Delmål Genomförandeplan 1: 

 
Läs uppdraget. Behöver du hjälp, se bilaga 10 ”läsa uppdraget”. 

Skriv de livsområden som står i uppdraget.  
Skriv även inriktning på stödet (stödjande/tränande eller kompenserande).  

Om målen i uppdraget är övergripande (tolkningsbara), bryt istället ner målen till 1–2 konkreta delmål. 
Undvik att ha fler delmål än två. Det är viktigt att delmålen faktiskt går att uppnå, inte bara att det låter 
bra. Se bilaga 8 ”delmål – hjälp till dig som personal” för stöd.  

Uppföljning av delmål görs av kontaktpersonal i samband med uppföljning av genomförandeplan.  
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Delmål Genomförandeplan 2, 3, 4, 5 och så vidare: 

 
Utgå från de livsområden, inriktning på stödet (stödjande/tränande eller kompenserande) samt delmål som 
står i senast upprättade genomförandeplan.  

Använd bilaga 8 ”uppföljning av livsområden och delmål”.  
Bedöm om befintliga livsområden, inriktning på stödet och delmål fortfarande stämmer.  
Spara ifylld uppföljning i brukar- och patientpärmen.  

Behåll den information som fortfarande är aktuell, gör de ändringar som behövs för att livsområden, 
inriktning på stödet samt delmål ska stämma överens med brukarens nuläge. 

 

Exempel från Genomförandeplan 2, 3, 4, 5 och så vidare 

Livsområden och inriktning på stödet – bedömt av personal
Förflyttning – stödjande/tränande 
Känsla av trygghet – stödjande/tränande 
Hemliv – kompenserande
Personlig vård – stödjande/tränande
Kommunikation – stödjande/tränande 

Delmål - viktiga mål för Kalle
Målet är att Kalle ska spela på trav två gånger i veckan. 
Målet är att Kalle bevarar sin förmåga att gå till badrummet. 

Vem följer upp livsområden och delmål: Kontaktpersonal 
När: i samband med uppföljning av genomförandeplan.

Exempel på formulering under rubriken ”delmål” i Genomförandeplan 1 

Livsområden och inriktning på stödet - från uppdraget 
Förflyttning – stödjande/tränande 
Känsla av trygghet – stödjande/tränande 
Hemliv – kompenserande
Personlig vård – stödjande/tränande
Kommunikation – stödjande/tränande 

Delmål - viktiga mål för Kalle
Målet är att Kalle ska spela på trav två gånger i veckan. 
Målet är att Kalle bevarar sin förmåga att gå till matsalen. 

Vem följer upp livsområden och delmål: Kontaktpersonal 
När: i samband med uppföljning av genomförandeplan. 

Vid uppföljning – 
använd uppföljning av 

livsområden och 
delmål. Skriv ”bedömt 

av personal”
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Relaterade faktorer (från uppdrag)  

Skriv inget under denna rubrik.   

 

Bemötande 

 
Skriv in följande rubriker, se förklaring nedan.  

• Viktig information/hänvisningar  
• Bemötande och kommunikation  
• Förflyttning 
• Toalettbesök 

Lägg till fler rubriker om du bedömer att det behövs för att beskriva stöd som återkommer flera gånger om 
dagen eller som alltid ska tas hänsyn till.   

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

Viktig information/hänvisningar 
Här samlas information och hänvisningar som personal behöver ha kännedom om.  

 
 
 
 
 
 
Bemötande och kommunikation  

Exempel: 
Vårdplaner- se treserva.
Läkemedel – se information i appva, medicinskåp
Brukar- och patientpärm – 0-HLR, träningsprogram från fysioterapeut samt instruktioner från 
tandvården. 
Har synnedsättning, diabetes typ 2 enligt uppdraget.  
Skyddsåtgärd- beslut om rörelselarm vid markering, sänggrindar på båda sidorna nattetid och 
dörrlarm. Höftskyddsbyxor.
Riskinventering- risk för brister i kommunikation, Kalle har afasi, använd bildstöd. 
Hjälpmedel personligt förskrivna: rollator, rullstol 
Hjälpmedel grundutrustning: duschpall, hygienstol
Kost: Allergisk mot nötter enligt uppdraget. Gillar inte fisk.
Post- lägg på hyllan i garderoben.
Räkningar - dotter Kajsa hämtar och betalar 
Pengar- förvaras inlåsta i värdeskåpet. 
Inköp- Kontaktpersonal kontaktar dotter Kajsa som köper in. Kontaktpersonal kan göra mindre 
inköp.
Hjälpmedel övriga-glasögon, hörapparat, förkläde vid måltid, trygghetslarm höger arm.
Övrigt: Kallas för Kalle, vill inte att man säger Karl.

Fråga rehab vilka 
hjälpmedel brukaren har.  
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Beskriv hur brukaren ska bli bemött för att stödet ska genomföras på ett bra sätt.  
Skriv hur personal ska kommunicera för att brukaren ska ha möjlighet att vara delaktig.  

Bemötande och kommunikation rymmer mycket mer än det vi säger. Det kan innebära att personal 
och/eller brukare visar/pekar, berättar steg för steg, använder kroppsspråk, skriver lappar, nynnar på en 
sång eller spelar musik, visar på bilder, gör scheman med mera 
 
Om brukaren har demenssjukdom och BPSD-skattning genomförs, hänvisa till flik i bruka- och 
patientpärmen där bemötandeplan, åtgärdsplan samt senaste BPSD-skattning ska finnas. När åtgärderna 
har prövats över tid och visar goda resultat ska de skrivas in i genomförandeplan. 

 

 

 

 

Förflyttning 

När brukare/patient behöver stöd av personal och/eller stöd av hjälpmedel vid förflyttning ska 
arbetsterapeut och fysioterapeut kontaktas. Rehabpersonal gör en bedömning och förmedlar vilken 
instruktion kring förflyttning du behöver skriva under denna rubrik.  

 
Toalettbesök  
 
Beskriv stödet för att sköta toalettbesök. Skriv även om hen sköter toalettbesök själv för att det ska bli 
tydligt för personal.  
Om brukaren använder inkontinenshjälpmedel, se att det finns vårdplan och hänvisa till dessa. 

 
 

 

 

 

 

Arbetsmetod 

Exempel Bemötande och kommunikation:
”Tala tydligt, använd korta meningar.”
”Invänta Elsas svar vid fråga.”
”Beskriv steg för steg nästa moment.”

Exempel förflyttning
”Hjälp Kalle att förflytta sig från säng till rullstol/hygienstol med mobil lyft och lyftsele, se brukar-
patientpärm. 
”Gustav går med rullator inomhus.” 

Exempel toalettbesök 
”Anna behöver stöd av en personal i samband med toalettbesök.”
”Hjälp Anna att byta inkontinenshjälpmedel enligt vårdplan.”
”Anna larmar/säger till vid behov.” 
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Skriv inget under denna rubrik.  

 

Relaterade faktorer (i genomförande) 
Omgivningsfaktorer, Personfaktorer, Kroppsfunktioner, Kroppsstrukturer 

Skriv inget under denna rubrik.   

 

Livsområden  
Skriv inget under nedanstående rubriker.  

Lärande och tillämpa kunskap 
Allmänna uppgifter och krav 
Kommunikation 
Förflyttning 
Personlig vård 
Hemliv 
Mellanmänskliga interaktioner och relationer 
Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv 
Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv 
Känsla av trygghet 
Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående 
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Planering av utförande 
Beskriv hur och när stödet ska genomföras. Utgå ifrån om stödet utförs varje dygn, veckovis eller mer 
sällan än varje vecka. Skriv vem som utför i de situationer där stödet inte utförs av all personal. 
 
Insatser över dygnet   
Beskriv brukarens dagliga rutiner. Exempelvis hur och ungefär när stödet utförs på morgonen, vid 
lunchen, nattetid med mera.  
 
Insatser - veckoplanering 
Ange hållpunkter i brukarens vardag som vanligen återkommer veckovis. Exempelvis dusch, tvätt, 
återkommande aktiviteter med mera.   
 
Insatser – planering per insats  
Beskriv hållpunkter i brukarens vardag som sker mindre regelbundet än varje vecka. Exempelvis städ, 
besök hos frisör, tandläkarbesök, fotvård med mera. 
 
Skriv också moment där specifik dag och tid inte alltid är samma, exempelvis utevistelse eller 
individuell aktivitet. Skriv vem som ansvarar för att planera, genomföra och följa upp att dessa 
insatser genomförs.   

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Uppgifter 

Planen gäller från och med 
Datum överförs automatiskt, om inte välj datum för när genomförandeplanen börjar gälla. 

Planerat uppföljningsmöte 
Fyll i datum för uppföljning av genomförandeplan.  

 
Underskrifter  

Denna ruta lämnas tom. 

Exempel 
Se bilaga 3 Exempel-genomförandeplaner för exempel på hur planering av utförande kan se ut. 
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Det behövs inga underskrifter, då genomförandeplanen inte är ett juridiskt bindande dokument. Denna 
ruta är från Treserva och finns med ifall en brukare vill skriva under.  
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Spara påbörjad genomförandeplan 

Spara regelbundet den påbörjade genomförandeplanen medan du jobbar i den. Så länge planen står 
med svart text i Treserva är den i påbörjat läge. Då är den inte skrivskyddad/upprättad och betraktas 
inte som färdig.  

o Tryck på knappen ”spara”, välj alternativet ”spara”.  

 

 
 

 
 
 

 
Upprätta handling - skrivskydda genomförandeplan 

När genomförandeplan är helt klar ska brukaren om det är möjligt. Enhetschef eller annan utsedd 
person ska läsa igenom och godkänna innan planen upprättas. För att upprätta, tyck på knappen 
”upprätta handling” längst ner i svarta verktygsfältet. 

 

När detta är gjort är genomförandeplanen klar, giltig och skrivskyddad.  
Dokumentet ska vara i röd text.  

Skriv ut genomförandeplan:  
 

o När du klickar på ”Upprätta handling” kommer en fråga upp om du vill skriva ut 
genomförandeplanen. Klicka på ja och skriv ut. Sätt in papperskopian i brukar- och 
patientpärmen under fliken Genomförandeplan.  
 

Dokumentera i journal: 
 

o Dokumentera att genomförandeplan är upprättad i journalanteckning.  
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Journalanteckningar – löpande dokumentation 
Genomförandeplanen är utgångspunkt för den löpande dokumentationen i brukarens sociala journal. 
Genom journalanteckningar får omsorgspersonal kännedom om viktiga händelser som skett kring 
brukaren. Utifrån journalanteckningar ska det även vara möjligt att följa upp hur insatserna fungerar.  

Se riktlinjen Social dokumentation i verkställighet för utförlig vägledning om vad som ska 
dokumenteras i journal, hur informationen ska dokumenteras samt när. 

 

De viktigaste områdena att dokumentera är: 

• Avsteg från genomförandeplanen 
• Händelser av betydelse för stödet 
• Kontakter/samtal som ger viktig information 
• Kontakter med sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut. 

Generellt om journalanteckningar: 

• det ska framgå hur situationen för brukaren utvecklas och avviker från genomförandeplan.
• skriv kortfattat och tydligt där orsak till anteckningen och åtgärder/vad som gjorts framgår. 
• det ska framgå vad som är faktiska omständigheter, vad som är bedömningar samt vem som gjort 

bedömningen. 
• formulera dig respektfullt. 
• gör hänvisningar exempelvis ”se brukar-patientpärm” eller ”se vårdplan” för att minska 

dubbeldokumentation.
• skriv i jag-form exempelvis ”idag har jag pratat med Anna och bokat en tandläkartid”. När 

anteckningen sparas, står automatiskt personalens namn. 
• dokumentera i nära anslutning till händelsen eller senast innan arbetspassets avslut. Ingen 

pappersdokumentation ska föras över till journal i efterhand.
• vid ny anteckning, välj en förinställd rubrik och förinställt nyckelord.

http://canea.mk.se/Document/Document?DocumentNumber=179


16 
 

Dokumentation vid kontakt med legitimerad personal 
När omsorgspersonal utför en hälso- och sjukvårdsuppgift utifrån 
delegering/ordination av legitimerad personal som ska signeras i 
APPVA, ska det alltid finnas en vårdplan från legitimerad personal till 
omsorgspersonal.  

Du får inte utföra eller signera delegerade/ordinerade hälso- och 
sjukvårdsuppgifter som finns registrerade i APPVA om det 
enbart finns muntliga instruktioner eller handskrivna lappar. 
Om du uppmärksammar hälso- och sjukvårdsuppgifter i 
APPVA där det saknas vårdplan ska du genast ta kontakt med den legitimerade personal som 
lagt in uppgiften och meddela att det behövs en vårdplan. 

I vårdplanen ska det vara tydligt vad du som omsorgspersonal ska utföra och om det är något särskilt 
som du ska vara uppmärksam på.  

Om du är osäker på hur den delegerade/ordinerade hälso- och sjukvårdsuppgiften ska utföras 
när du läser vårdplanen måste du ta kontakt med legitimerad personal för att få tydligare 
instruktioner. 

Det kan även finnas vårdplaner för hälso- och sjukvårdsuppgifter som ska utföras av omsorgspersonal 
men som inte ska signeras i APPVA. Det kan till exempel vara en vårdplan ”Skyddsåtgärd sänggrind” 
eller en vårdplan ”Åtgärder för att minska fallrisk”. Dessa vårdplaner ska också följas men behöver 
inte signeras i APPVA. 

När vårdplan finns:  

En brukares aktuella vårdplaner finns under mappen Hälsoärende-vårdplan: 

 

 
 
När du klickar på Hälsoärende-vårdplan ser du de uppdrag som finns: 

 

 
Bocka i den vårdplan du vill läsa och skriva i: 

 

 
Det finns tre flikar i vårdplanen. Under Uppdrag ser du vad det är som 
du som omsorgspersonal ska utföra: 

 

 



17 
 

Om utförande av det som står i vårdplanen fungerar enligt plan räcker det att omsorgspersonal signerar 
hälso- och sjukvårdsuppgiften i MCSS (APPVA). 

Om något inträffar kopplat till vårdplanen som bedöms behöva akut åtgärd (patienten skadas, 
riskerar att skadas eller om det är stora förändringar i patientens allmäntillstånd) ska 
omsorgspersonal alltid ringa direkt till ansvarig sjuksköterska! 

Omsorgspersonal och legitimerad personal kan ha kontakt via anteckningar i vårdplanen om 
informationen som förmedlas inte bedöms behöva akut åtgärd. Det som dokumenteras i vårdplanerna 
sparas i brukarens patientjournal. För att återkoppla till legitimerad personal om vårdplanen skriver 
omsorgspersonal under fliken ”Ny anteckning”: 

 

När vårdplanen gäller en rehabinsats ska omsorgspersonalen även skriva ett meddelande i Treserva till 
ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut att ny anteckning finns i vårdplanen. 

Om legitimerad personal har ordinerat/delegerat hälso- och sjukvårdsuppgift som ska utvärderas 
(exempelvis om brukaren testar nytt hjälpmedel, ny förflyttning, nytt inkontinenshjälpmedel eller om 
sömnregistrering ska ske) ska omsorgspersonal återkoppla i vårdplanen enligt det intervall som 
legitimerad personal angivit i vårdplanen. 

Under fliken ”Tidigare anteckningar kan du se vad omsorgspersonal och legitimerad personal skrivit 
tidigare kring den aktuella vårdplanen: 

 

När vårdplan inte finns:  

1. Ny vårdplan upprättas efter kontakt  
Om kontakt med legitimerad personal leder till en ny vårdplan: 

Exempel: 
”Det ser ut som att Eriks sår har förbättrats, minskad varbildning och mindre rött.”

”Anna har fått i sig mindre vätska än vanligt sista dygnet trots följsamhet till vårdplan. Enligt 
vätskelista totalt 800 ml sista dygnet.” 

”Läckage trots inkontinenshjälpmedel, instruktioner kring hur ofta inkontinenshjälpmedel ska 
bytas behöver förtydligas.”
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Skriv kort journalanteckning i sociala journalen, där det framgår: 

• varför kontakt togs 
• kort hänvisning till ny vårdplan 

 

2. När vårdplan inte upprättas efter kontakt   

Kontakt med legitimerad personal kan innebära att vårdplan inte upprättas. Exempelvis om 
omsorgspersonal kontaktar sjuksköterska då en brukare är förändrad i allmäntillståndet men 
sjuksköterskan bedömer att det kan vara övergående.  

Skriv kort journalanteckning i sociala journalen, där det framgår: 

• varför kontakt togs 
• de åtgärder omsorgspersonal ska vidta 
• när ny kontakt ska tas med legitimerad personal.  

 
  

Exempel: 
”Jag ringde sjuksköterska på grund av Annas rodnad på höger häl. Sjuksköterskan besöker Anna 
på förmiddagen för bedömning. 

”Sjuksköterskan har bedömt Annas rodnad på hälen. Se ny vårdplan”. 

”Fysioterapeut besökte Karin angående hennes höft. Se instruktioner i ny vårdplan, och 
träningsprogram i brukar- och patientpärmen.”

Exempel: 
”Jag upplevde att Greta var rosig och kallsvettig på morgonen. Tog kontakt med sjuksköterska. 
Sjuksköterskan vidtog inga åtgärder men gav råd om extra tillsyn av omsorgspersonal närmaste 
dygnet samt att ny kontakt vid försämring.” 



19 
 

Daganteckningar   
Daganteckningar används på en del äldreboenden. 

Daganteckningar är ett arbetsredskap för personalen i det dagliga arbetet. Daganteckningar raderas 
efter 90 dagar. Det är anteckningar som inte hör hemma i journal samt som inte heller kan anses vara 
händelser av vikt.  

o Påminnelser om exempelvis inbokat läkarbesök, närstående som ska besöka eller en 
promenad.  

o Utläggning av händelse, som redan dokumenterats i journal eller genomförandeplan, på grund 
av behov av tydligare förklaring. 

o Informationsöverföring mellan personal för att kunna följa upp åtgärder som provats under 
dagen eller information av mindre betydelse. 

  

Exempel: 

”Idag har låset till Majas ytterdörr kärvat. Jag har smörjt låset som nu fungerar.”
 ”Idag har god man lämnat en ny tvättkorg till Maja. Den står numera i förrådet.”
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Bilaga 1 Mallar i Treserva 
Vi ska sträva efter att dokument som används kring en brukare upprättas i Treserva. Detta för att 
samtliga dokument ska kunna nås av alla som arbetar kring brukaren samt att säkerställa sekretessen. I 
dagsläget finns mall för möte. På sikt kommer fler mallar.  

Under fliken dokumentation lägger sig olika dokument; upprättade genomförandeplaner, påbörjade 
och upprättade mallar såsom möten.  

 

Möte  

 

Denna mall används vid olika typer av möten. I 
första hand möten där brukaren är delaktig, men 
även möten med brukaren i fokus kring exempelvis 
arbetssätt eller samtal med närstående.  
 

1. Vid varje nytt möte öppnas en ny mall.  
2. Döp mötet 
3. Mallen ska skrivskyddas efter mötet.  
4. Skriv en journalanteckning med hänvisning till upprättat dokument/handling.  
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Bilaga 2 Checklista vid upprättande av genomförandeplan  
Ett stöd till dig som personal när genomförandeplanen påbörjas och upprättas.  

Kommunikation 
Hur förstår vi varandra på ett bra sätt?  

- Talar och förstår vad andra säger 
- Hur vill hen bli bemött  
- Hjälpmedel; hörapparat, glasögon, 

bildkarta, dagsschema 
- Använda tecken, gester, bilder, skriva 

lappar, visa/peka på föremål 
- Annat modersmål än svenska? 

 
Påkalla hjälp 
- Trygghetslarm 
- Insikt om behov  

 
Samtycke  
- Finns närstående 
- Vill hen att närstående ska få info; 

samtycke / menprövning  
 

 
Förflyttning  
Förflyttning – prata med rehab 
- Gång 
- Fallrisk  
- Uppresning från stol, säng, toalett 
- Själv eller med stöd av personal?  
- Personligt förskrivna hjälpmedel; rullator, 

rullstol, turner, glidlakan, särskild säng, 
lift  

- Övriga hjälpmedel; särskilda skor, käpp.  
 
Orientering, hittar  
- i bostaden 
- till gemensamma lokaler 
- i närområdet  
- på okänd plats 
 
 
 
Personlig vård  
Vad kan hen utföra själv/göra med stöd? Om 
brukaren har behov av stöd, men inte vill ha 
stöd ska personal hitta vägar, motivera så att 
stödet kan genomföras.  

- Hålla rutin, avgöra behov inom:  
 

Toalettbesök  
- Intimhygien/Torka sig  
- Hjälpmedel, Inkontinensskydd 
- vätskydd, madrasskydd 

Kropps- och hårvård  
Obs ta reda på oavsett om kvinna/man: 
- Deodorant, parfym  
- Klippa hand- och tånaglar, fotvård 
- Rakning, avlägsna hårstrån i ansiktet  
- Kamma/borsta håret 
- Klippa/frisör  
- Använder hårtork, rulla hår, peruk 
- Mjukgörande kräm 
- Smink 

 
Dusch 
- Ta schampo/tvål 
- Tvätta hela kroppen 
- Intimhygien 
- Torkar sig 

 
Munvård  
- Borsta tänderna, ta tandkräm 
- Tandtråd/mellanrumsborste 
- Tandprotes, brygga 

 
Kläder/skor  
- Avgöra om kläder är smutsiga/rena 
- På- /avklädning 
- Byta underkläder  
- Knäppa knappar och dragkedja 
- Föredrar särskild typ av kläder  
- Särskilda nattkläder 
- Ta på/av ytterkläder 

Stödstrumpa 
 
Mat och måltid 
 
- Hålla rutin, insikt om behov.    
- Äter självständigt eller behöver stöd  
- Måltidsstund i sällskap/ensam, var 
- Lägga upp mat på tallrik 
- Livsmedel inte gillar/äter?  
- Finns särskilda önskemål om dryck 
- Mellanmål, kaffe, fika 
- Favoritmat eller smaker (söta eller matiga 

smaker, kryddigt, extra salt) 
- Vikt, aptit, behövs extra energi i maten   
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- Tugg- sväljsvårigheter  
- Dela mat, särskilda konsistenser?  

Måltidshjälpmedel 
- Specialbestick/-tallrik/-glas 
- Antiglid 
- Förkläde 

 
Hemvård  
- Hålla rutin, avgöra behov inom: 

 
Uppsnyggning  
- Plocka undan 
- Toalett, handfat 
- Slänga sopor 
- Bädda 
- Diska egen disk 

 
Städ 
- Toalett, handfat 
- Damma 
- Dammsuga, moppa golv 
- Bädda rent 
- Byta handdukar 
- Återvinning 
- Rengöra hjälpmedel (rullator osv.) 
- Särskilda önskemål 

 
Blomvård 
- finns blommor i lägenheten 
- vem sköter blommorna 
 
Tvätt 
- Bära tvätten till tvättstugan 
- Tvätta 
- Vika tvätten 
- Lägga in i garderob 
- Särskilda önskemål, viktigt tänka på 

 
Rutiner  
Morgon 
- Vad vaknar du av 
- Rutiner 

 
Förmiddag 
- Hur tillbringa förmiddagen 

 
Lunch 
- Rutiner 

 
Eftermiddag 
- Hur tillbringa eftermiddagen 

 
 
 

 
Kväll 
- Vanor vid sänggående 

 
Natt 
- Sover du gott om natten? 
- Göra om vaken 
- Erbjuda något dricka/äta 
- Toalettbesök, byta inkontinensskydd 
 
Aktivitet och intressen 

Avser enskilda/gemensamma stunder som för 
brukaren ger mening och glädje i vardagen.  
- Finns levnadsberättelse 
- Tycker om i vardagen 
- Uppskattade stunder, vanor  
- Önskemål aktivitetsschemat  
- Individuell aktivitet – önskemål?  
- Hobbys/intressen 
- Använder dator, mobiltelefon 
- Viktiga relationer 
- Övriga önskemål 
 
Känsla av trygghet 
Psykisk hälsa 
- Ängslan, oro,  

nedstämdhet, ensamhet  
- Vad kan underlätta 

 
Tankar om livets slut 
- Finns önskemål att tala om livets slut?  
 
Ekonomi och post 
Hantering av pengar 
- Betala räkningar 
- Används, förvaras kontanter/bankkort  
- Inköp  
- God man/förvaltare 

 
Posthantering 
- Var skickas posten  
- Vem öppnar posten 

 
Transport – Resor 
- Färdtjänst  
- Ledsagning eller åker ensam 
- Sjukresor 
- Flexlinje



Bilaga 3 Exempel-genomförandeplaner  
Exempel 1 
Genomförandeplan 1  
 
Personuppgifter 
Karl Andersson 
 
Utförarenhet 
Källans äldreboende 
 
Namn 
Karl Andersson 
 
Personnummer 
xxxxxxxx-xxxx 
 
Enhetens namn 
Hus 1  
 
Kontaktpersonal 
Jessica Svensson, Undersköterska/Kontaktpersonal 
Ahmed Ali- vårdbiträde/Kontaktpersonal natt 
 
Medverkande vid upprättande vid planen (namn och relation) 
Karl Andersson 
Jessica Svensson-Undersköterska/Kontaktpersonal dag 
 
Om den enskilde har deltagit i planeringen - beskriv hur 
Kalle har närvarat och varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen genom samtal med 
kontaktpersonal. Kalle har berättat om speciella önskemål. Personal har genom kartläggning och 
observation sett vilket stöd Kalle har behov av. 
 
Delmål 
 
Livsområden och inriktning på stödet - från uppdraget 
Förflyttning – stödjande/tränande  
Känsla av trygghet – stödjande/tränande  
Hemliv – kompenserande 
Personlig vård – stödjande/tränande 
Kommunikation – stödjande/tränande  
 
Delmål - viktiga mål för Kalle 
Målet är att Kalle ska fortsätta lyssna på ”Ring så spelar vi” på radion på lördagar.   
Målet är att Kalle bevarar sin förmåga att gå till matsalen.  
 
Vem följer upp livsområden och delmål: Kontaktpersonal  
När: i samband med uppföljning av genomförandeplan.  
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Bemötande 
 
Viktig information/hänvisningar  
Vårdplaner- se treserva. 
Läkemedel – se information i appva, medicinskåp 
Brukar- och patientpärm – se dokument från sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, 
tandvården. 0-HLR. 
Har synnedsättning, diabetes typ 2 enligt uppdraget.   
Skyddsåtgärd- beslut om rörelselarm vid markering, sänggrindar på båda sidorna nattetid och 
dörrlarm. Höftskyddsbyxor. 
Riskinventering- risk för brister i kommunikation, tala tydligt, peka/visa extra noga.  
Hjälpmedel personligt förskrivna: rollator 
Hjälpmedel grundutrustning: duschpall 
Kost: Allergisk mot nötter enligt uppdraget. Gillar inte fisk. 
Hjälpmedel övriga-glasögon, hörapparat, förkläde vid måltid, trygghetslarm höger arm. 
Post- lägg på hyllan i garderoben. 
Räkningar - dotter Kajsa hämtar och betalar  
Pengar- förvaras inlåsta i värdeskåpet.  
Inköp- Kontaktpersonal kontaktar dotter Kajsa som köper in. Kontaktpersonal kan göra mindre inköp. 
Övrigt: Kallas för Kalle, vill inte att man säger Karl. 
 
Bemötande och kommunikation  
Prata tydligt och kortfattat. 
Visa och peka för att göra Kalle mer delaktig 
Invänta Kalles svar vid fråga, stressa inte. 
Var mjuk i tonen. 
Berätta steg för steg nästa moment.  
 
Förflyttning 
Kalle går med rollator, personal kan ibland behöva följa.  
Kalle reser sig själv från säng och eller stol, kan behöva stöttning utifrån dagsform.  
 
Toalettbesök  
Kalle behöver stöd av en personal i samband med toalettbesök.  
Hjälp Kalle att byta inkontinenshjälpmedel enligt vårdplan.  
Kalle larmar/säger till vid behov.  
 
Planering av utförande 
Insatser över dygnet 
 
Morgon 
Ca kl 08.30-09.30 

• Stäng av och ställ rörelselarmet i bokhyllan. 
• Erbjud Kalle en liten skål yoghurt, uppmuntra att bryta nattfastan. 
• Vinkla upp persiennerna. 
• Kalle vill ligga kvar en stund i sängen.  

 
Senast 10.00  

• Stöd Kalle in till badrummet.  
• Handräck när Kalle tar av pyjamas. 
• Ge Kalle varma tvättlappar, han tvättar sig i ansiktet och under armarna, händerna. 
• Hjälp Kalle tvätta nedre hygien. 
• Hjälp Kalle byta inkontinenshjälpmedel och ta på höftskyddsbyxor.  
• Ge Kalle rakapparaten, Kalle rakar själv men hjälp om något missats.  
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• Räck Kalle deon, Kalle tar på själv.  
• Kalle tar på sig kläderna med stöttning, men se att kläderna är rena.  
• Fukta och räck Kalle lila kammen, Kalle borstar sitt hår  
• Hjälp Kalle borsta sina tänder. 
• Bädda sängen, rulla upp persienner samt töm soporna. 
• Följ Kalle ut till gemensamma matsalen och servera frukost, oftast gröt och kaffe men fråga. 
• Kalle kan behöva stöd att dricka, Kalle har skakningar i händerna. 
• Planera förmiddagen med Kalle, se veckoplanering. 

 
Förmiddag 

• Följ Kalle till och från dagens aktivitet.   
• Fråga om Kalle vill fika i matsalen, vara på balkongen, titta på tv med grannar. 

 
Lunch 
Cirka klockan 13 

• Oftast äter Kalle i matsalen, fråga. 
• Kalle brukar vilja gå till och från matsalen, erbjud stöd utifrån dagsform. 
• Om Kalle äter i matsalen, servera Kalle på ”sin” plats i matsalen. 
• Berätta, visa vad som serveras.  
• Kalle väljer vad han vill dricka, oftast mjölk eller saft.  
• Servera Kalle maten på tallrik med färgkant, hjälp Kalle att dela maten i mindre bitar.  
• Använder haklapp, hjälp Kalle ta på och av den.  
• Om Kalle spillt på sina kläder vill han att man byter, han har ej förmåga att se det. 
• Servera Kalle en kopp kaffe med mjölk efter måltiden. 

 
 
Eftermiddag 

• Fråga om toalettbesök, hjälp Kalle att byta inkontinensskydd 
• Kalle vilar oftast med musik i lägenheten, hjälp Kalle starta spotify o koppla in hörlurarna i sin 

mobiltelefon.  
• Om Kalle inte larmat innan kl 15.30, gå och väck Kalle. 
• Servera Kalle kaffe och något att äta något, kanske en liten smörgås eller ett glas yoghurt – 

fråga.  
 
Kväll 
Cirka 17.00 

• Kvällsmål - Se lunch. 
 
Cirka  18.00  

• Efter kvällsmålet brukar Kalle besöka toaletten. 
• På kvällen ser Kalle på TV en stund med fötterna på fotpallen i lägenheten.  
• Kalle behöver hög volym på TVn.  
• Ge Kalle drickyoghurt (egna) och en kopp thé.  

 
Cirka 20.30 -21 

• Följ Kalle till badrummet, Kalle besöker toaletten. Hjälp Kalle att byta inkontinensskydd 
• Hjälp Kalle byta till nattkläder. Kalle tar av och på kläderna med stöttning. 
• Lägg fram rena kläder inför morgondagen. 
• Hjälp Kalle borsta tänderna  
• Kalle vill ha ett glas kallt vatten på nattduksbordet.  
• Dra ner persiennerna.  
• Lägg Kalles mobil på laddning. 
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• Sätt på rörelselarmet på markerad plats riktat mot sängen. 
• Lampan i badrummet tänd nattetid.  

 
Natt 
Tillsyn på natten innebär: 

• Om Kalle är vaken, fråga om Kalle vill ha något att dricka, bryt nattfastan. 
• Kalle har rörelselarm, personal hör när Kalle går upp. 
• Kalle vill ha dörren ska vara låst på natten. 
• Personal kommer endast in när rörelselarmet larmar och vid byte av inkontinenshjälpmedel 

(enligt vårdplan.) 
• Hjälp Kalle att byta inkontinenshjälpmedel i sängen. Var tyst men säg vem som är hos Kalle.  

 
Insatser-veckoplanering 
 
Tisdag 
Bingo  
Hur: Påminn Kalle på morgonen att bingon börjar kl. 11.00, Kalle brukar vilja delta.  
En personal följer till och från. 
När: Kalle behöver gå senast 10.30. Möt Kalle kl. 12.15. 
 
Onsdag 
Musikunderhållning 
Hur: Påminn Kalle på morgonen att musikunderhållningen börjar kl. 11.15. Kalle brukar vilja delta. 
En personal följer till och från. 
När: Kalle behöver gå senast 10.45. Möt Kalle kl. 12.00. 
 
Fredag 
Dusch 1 gång/vecka samt vid behov  
Vem: Kontaktpersonal  
Hur: 

• Kalle sitter på duschpallen. 
• Ge Kalle en tvättlapp.  
• Kalle tvättar sig med tvättlappen, under tiden stöttar personal att tvåla in överkroppen, ta 

schampo i håret.  
• Därefter hjälp Kalle med nedre hygien. 
• Efter duschen: Hjälp Kalle torka håret och kroppen, obs känslig mellan tårna, var försiktig.  
• Ta på nytt inkontinensskydd och underkläder. 
• Följ Kalle ut till sängen, handräck när Kalle tar på rena kläder.  
• Ge Kalle lilla kammen, Kalle kammar själv håret.  

 
Bädda rent och tvätta  
När: Varje vecka i samband med dusch eller vid behov.  
 
Lördag 
Hur: Kalle vill lyssna på radio P4, ”Ring så spelar vi”.  
När: Hjälp Kalle sätta på radion kl 08.  
 
Söndag 
Blomvård 
Hur: Påminn Kalle om blommorna, ställ samtliga blomväxter på köksbordet. Häll upp halva kannan 
med vatten. Kalle vattnar, sköter blommorna vid sittande vid köksbordet.  
När: Under förmiddagen, kom överens med Kalle om tid. Hjälp Kalle att ställa tillbaka växterna senare 
under dagen. 
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Insatser-planering per insats 
Insats 
Städ   
När: Var tredje vecka, helst tisdag förmiddag enligt Kalle.  
Hur: Kalle vill vara med i lägenheten vid städning. Kalle önskar att man är extra noggrann med 
badrummet.  
Vem: I första hand kontaktpersonal annars all personal. 
 
Insats 
Individuell aktivitet  
Hur: Oftast vill Kalle ta en kort promenad i bokskogen intill, förutom vid regn.  
Kalle har önskemål om att få åka till Mölndals stadsmuseum innan sommaren.  
Kalle brukar åka och hälsa på barnbarnen två gånger om året, planera detta tillsammans med Kalle.  
Ibland vill Kalle ha hjälp att ringa videosamtal med barnbarnet eller annat.  
Ställ frågan vad Kalle önskar göra nästa gång Kalle har individuell tid. 
När: minst två timmar vid 12 tillfällen per år.  
Vem: Kalle och kontaktpersonal planerar och genomför.  
 
Insats 
Utevistelse  
Hur: Kalle brukar uppskatta att sitta på altanen i kvällssolen, eller att promenera i följe av personal 
runt huset kvällstid.  
När: erbjud minst två gånger per vecka. 
Vem: Kalle och kontaktpersonal planerar och genomför.   
 
Insats 
Frisör  
Fotvården  
Munvård via Oral care  
Hur: Boka ny tid vid besök, vid behov eller kallelse.  
Vem: Kontaktpersonal bokar och följer i första hand.  
 
Allmänt 
Uppgifter 
 
Planen gäller från och med 
2022-05-22 – 2023-05-22 
 
Planerat uppföljningsmöte 
2023-04-22 
 
Underskrifter 
 
Underskrift av den enskilde/företrädare 
Datum 
 
Underskrift av kontaktpersonal 
Datum 
 
Underskrift av ansvarig chef 
Datum 
  



28 
 

Bilaga 4 Förklaring vanliga begrepp  

Ordlista  Förklaring 

Avsteg Förändring eller skillnad från hur det brukar vara. Kan vara positivt eller negativt 
avsteg. 

Biståndsenheten, 
biståndshandläggare 

Utreder, fattar beslut och följer upp beslut inom socialtjänstlagen (SoL). 

Canea Se kvalitetsledningssystem. 
Delegering Ordet delegering handlar om att överlämna en uppgift till någon annan. Inom vård 

och omsorg innebär delegering vanligen att sjuksköterska via vårdplaner ger 
ansvar till delegerad omsorgspersonal att ge exempelvis läkemedel, lägga om sår, 
sköta syrgas med mera. När man utför delegerade uppgifter från legitimerad 
personal lyder omsorgspersonal under hälso- och sjukvårdslagen.  

Genomförandeplan Genomförandeplan ska tydliggöra för brukaren och för omsorgspersonal vad som 
ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. Genomförandeplan ska alltid 
upprättas.  

Grundutrustning Alla äldreboenden ska ha tillgång till grundutrustning exempelvis 
toalettförhöjningar, höj-och sänkbara sängar, sänggrindar och grindskydd för att 
snabbt kunna tillgodose förändrade behov hos brukare.  

Handling Dokument 

HSL Hälso- och sjukvårdslagen innehåller övergripande mål och riktlinjer för hälso- 
och sjukvården.  

HSL-journal Patientens hälso- och sjukvårdsjournal. När omsorgspersonal dokumenterar i 
vårdplaner sparas det som skrivs i patientens hälso- och sjukvårdsjournal.  

IBIC Syftet med Individens behov i centrum är bland annat att brukaren ska få mer 
inflytande och delaktighet i sitt stöd. IBIC har tagits fram av Socialstyrelsen. IBIC 
innebär bland annat att man dokumenterar utifrån ett nationellt fackspråk som 
beskriver en individs mål, behov och förmåga inom elva livsområden. IBIC är ett 
systematiskt arbetssätt för att både bistånd och verksamheter ska använda samma 
språk.  

Kvalitetsledningssystem Vi använder Canea. Enligt lag måste alla kommuner ha ett strukturerat sätt att 
jobba med processer, rutiner, riktlinjer för att säkerställa att vi följer lagar och 
säkrar kvalitet och ständig förbättring i verksamheterna inom vård- och omsorg.  

Legitimerad personal Samlingsnamn för sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut som har 
yrkeslegitimation utfärdad av Socialstyrelsen.   

Lokala 
värdighetsgarantier  

Är beslutade av politiker i Mölndals stad för att tydliggöra vad brukare och 
närstående kan förvänta sig av äldreomsorg i Mölndal. Innebär bland annat att 
brukare har rätt till individuell aktivitet två timmar minst 12 tillfällen per år, 
utevistelse minst två gånger per vecka, att personal bär namnskylt, att brukare 
tilldelas en kontaktpersonal och har rätt att byta kontaktpersonal.  

Myndighet Myndigheter ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat 
genomförs och följs.  

Personligt förskrivna 
hjälpmedel 

Arbetsterapeut förskriver personliga hjälpmedel till brukaren, exempelvis rollator, 
rullstol, turner, mobil lift, lyftselar med mera.  

Revidera Ändra eller uppdatera 
Social journal Den journal som innehåller löpande dokumentation om brukarens stöd och service 

i sin vardag.   
  

https://intranet.molndal.se/download/18.7460a82a17c00a94f261cfe3/1632817846964/vardighetsgarantier_8sidA5_2019.pdf
https://intranet.molndal.se/download/18.7460a82a17c00a94f261cfe3/1632817846964/vardighetsgarantier_8sidA5_2019.pdf
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Socialtjänstprocess Hela processen från att biståndshandläggare utreder, bedömer och beslutar om 
insatser inom exempelvis äldreomsorgen, till att uppdraget skickas till utföraren 
som i sin tur genomför beslutet. Utföraren ger vård och omsorg och tar fram 
genomförandeplan tillsammans med brukaren som beskriver hur stödet ska utföras. 
I Mölndal är det i nuläget omsorgspersonal på äldreboendet som följer upp stödet.   

SoL  Socialtjänstlagen förkortas SoL. Lagen handlar om vilket stöd människor kan få 
från kommunen, exempelvis hjälp av hemtjänst, eller lägenhet med stöd och 
service på äldreboende. Lagen utgår bland annat ifrån att alla äldre har rätt till ett 
värdigt liv och välbefinnande.  

Superanvändare Ombudsroll med fokus på social dokumentation och Treserva. 
Särskilt boende Äldreboende 
Uppdrag När biståndshandläggaren fattat beslut om en insats, skickar handläggaren ett 

uppdrag till utföraren. Uppdraget beskriver vilket stöd brukaren har behov av och 
rätt till.     

Upprätta När du låser/upprättar en påbörjad genomförandeplan blir den röd i Treserva. 
Viktigt att upprätta genomförandeplaner då påbörjade planer inte syns i statistik, 
och inte är giltiga vid exempelvis granskning av IVO.  

Utförare Samlingsnamn för de verksamheter som ger det stöd som beviljas/beslutas enligt 
socialtjänstlagen. Kan vara exempelvis ett äldreboende, en daglig verksamhet eller 
hemtjänstgrupp.  

Verkställighet Annat ord för utförare.  
Vårdplan När legitimerad personal delegerar en uppgift, exempelvis såromläggning, 

läkemedelsgivning eller träningsprogram, skickas en vårdplan som beskriver vad 
som ska göras, när och hur i Treserva. Utförs av personal med delegering för 
uppgiften, signeras i APPVA.   

Äldreomsorgens 
nationella värdegrund 

Via socialtjänstlagen (SoL) är det bestämt att hela Sveriges äldreomsorg ska utgå 
ifrån en nationell värdegrund. Begrepp som återfinns i värdegrunden är värdigt liv 
och välbefinnande, god kvalitet, individanpassning och delaktighet, respekt för 
privatliv och integritet, självbestämmande, trygghet, gott bemötande, 
meningsfullhet och sammanhang i vardagen.  
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Bilaga 5 Att formulera korrekta journalanteckningar 
Innan du dokumenterar, fundera på:  

• Varför du skriver detta och för vems skull? Är du känslomässigt påverkad av 
situationen är det lätt att du lägger in egna värderingar av vad som har hänt.  

• Skriv sakligt och objektivt: Är det svårt, så vänta tills det lugnat ner sig och diskutera 
gärna med kollega om hur du kan formulera dig. 

• Är det du skriver väsentligt (ovanligt eller av vikt) för den här brukaren?  
• Att inte använda beskrivande ord som; “arg, ledsen, glad, orolig, förbannad” mm.  

 

Aina 
Bristfällig anteckning: Är go och glad, blir tacksam över hjälpen till sängen. 
Fundera över om detta alls är av vikt att dokumentera, är det ovanligt (=ett avsteg)? 
 
“Go och glad”, “blir tacksam” är egna värderingar om inte brukaren själv har sagt att hen är det. Har 
brukaren sagt det själv kan man skriva det, annars viktigt att det framgår att det är personals 
bedömning/uppfattning.  

Korrekt exempel: Jag uppfattade Aina som glad vid sänggåendet och Aina sa att hon är tacksam att hon 
känner sig lite bättre igen.  

 

Ali 
Bristfällig anteckning: Ali åt mycket lunch med god aptit. Ville ha mer flera gånger.  
Är detta väsentligt (=är det ett ovanligt beteende för brukaren)? Eller skriver man i syfte att säga att 
allt är bra med Ali? Att någon ”ätit mycket” eller ”älskat maten idag” är i sig inte syfte för anteckning.   

Väsentligt kan vara i syfte att följa måltidsintag vid risk för undernäring, eller efter en magsjuka, eller 
när det är av vikt allmänt på grund av sjukdomsbilden. Kan också vara för att personal ska vidta 
åtgärd, exempelvis beställa mer mat till Ali.    

Beskriv mängd av mat, exempelvis hel/halv portion eller vid litet intag, antal matskedar, teskedar. 
Ordet ”mycket” och ”god” är egen värdering/åsikt.  

Korrekt exempel: Ali åt två portioner köttfärssås idag. Nästa gång det är köttfärssås, vill Ali att vi 
beställer en extra portion. 
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Anna-Marie 
Bristfällig anteckning: Anna-Marie var obstinat idag och nöp mig i armen så jag fick ett stort 
blåmärke. Det var efter att barnet Lotta varit på besök.  
Känslostyrd dokumentation där personal “tar i” när hen beskriver förloppet. Vad hände, beskrivet med 
respekt för brukaren? Vilka åtgärder vidtogs? Ordet ”stort” och ”obstinat” är personalens egna 
värderingar/åsikter.   

Korrekt exempel: Anna-Marie var utåtagerande idag, efter att närstående varit på besök. Jag nynnade 
på ”den blomstertid nu kommer”. Uppfattade att detta gjorde Anna-Marie lugnare, vi sjöng tillsammans 
en stund. Kunde sedan följa henne till lägenheten där hon la sig att vila.   

 

Elsa 
Bristfällig anteckning: Kommer ut i köket, svär och håller låda, gapar och skriker. Vi försöker säga 
till men det hjälper inte. 
Känslostyrd dokumentation där personal “tar i” när hen beskriver förloppet. Beskriv vad som händer 
sakligt. Har det hänt något innan som påverkat Elsa? Vilka åtgärder vidtogs?  

Korrekt exempel: Elsa kom ut i köket och var verbalt utåtagerande. Jag försökte att avleda enligt 
bemötandeplan utan att lyckas. Jag lämnade då Elsa i ca 5 minuter, tills jag hörde att hon lugnat sig. Satte 
mig bredvid Elsa, som grät. Jag försökte trösta och strök henne över ryggen. 

 

Erik 
Bristfällig anteckning: Var jätteorolig på kvällen när vi kom. Efter stor övertalning lyckades vi 
lägga honom och sen har han sovit gott hela natten. 
Känslostyrd dokumentation där personal “tar i” när hen beskriver förloppet. ”stor övertalning”, 
”jätteorolig” och ”gott” är personals egna värderingar. 

Korrekt exempel: Jag uppfattar Erik orolig på kvällen när jag och min kollega kom in då han gick 
fram och tillbaka och frågade efter sin mamma. Vi försökte lugna Erik genom att servera honom en 
smörgås och varm mjölk och prata om Eriks intresse för fåglar. Efter en stund kom han till ro. Sovit vid 
varje tillsyn under resten av natten. 

 

Göran 
Bristfällig anteckning: Varit på underhållning idag, mycket nöjd! 
Oväsentlig dokumentation såvida det är så att brukaren i vanliga fall aldrig följer med på 
underhållning. ”Mycket nöjd” är personalens egna värdering. 

Korrekt exempel: Göran följde med på underhållning för första gången idag, och sa att det var trevligt 
efteråt, alternativt han log och dansade.  
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Gunnar 
Bristfällig anteckning: Gunnar låg nerbajsad idag igen. Jag bytte sängkläder. Vore bra om natten 
kunde byta inkontinenskydd oftare!!!   

”Låg nedbajsad” är kränkande.  Reflektera först – varför och för vems skull ska du dokumentera detta? 
Detaljer behöver inte dokumenteras vid denna typ av anteckning, exempelvis inte relevant var personal 
fick städa.  

Väsentligt är om brukaren exempelvis behöver gå på toaletten/byta inkontinensskydd oftare (se först 
vårdplan, säkerställ att nuvarande arbetssätt stämmer med det som delegerats). 

Väsentligt också om händelsen är avsteg såsom lös avföring, försämrat allmäntillstånd, samt 
åtgärd/planering framåt exempelvis extra tillsyn varannan timma.  
 
Om sjuksköterskan behöver kontaktas för ny bedömning, gör det via vårdplanens flik ”anteckning”.  

Undvik journalanteckningar som visar irritation på kollegors arbetssätt via brukarens journal (i detta 
fall ”vore bra om” och ”!!!!”) Om arbetssättet behöver diskuteras i arbetslaget, ta upp via de forum ni 
har exempelvis verksamhetsmöte, teamträff, meddelande i treserva. 

Korrekt exempel: I vårdplan under ”ny anteckning” – Gunnars inkontinensskydd har läckt vid ett 
flertal tillfällen trots följsamhet till vårdplan. Natten byter oftare tills sjuksköterska återkopplat. 

 

Ingrid 
Bristfällig anteckning: Ingrid kastar en kruka på medboende helt oprovocerat. Attacken sker bakifrån 
utan chans att personal kan gå emellan. 
Egna värderingar, personalens känslor lyser igenom i texten.   

Korrekt exempel: Ingrid har varit utåtagerande mot en annan brukare (eller har kastat en blomkruka efter 
en annan brukare.) BPSD-team kontaktad för ny skattning.  

 
José 
Bristfällig anteckning: José tackade nej till dusch.  
Anteckningen är otillräcklig, då planering framåt/åtgärder saknas.  

Korrekt exempel: José tackade nej till att duscha idag, José sa att han är rädd att ramla. Jag och José 
kom överens om att prova imorgon ca kl. 14. Har kontaktat rehab för bedömning om José behöver 
duschstol.  
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Lilly 
Bristfällig anteckning: Vägrar att lämna sin lägenhet. 
Beskrivningen ”vägrar” eller “vill inte” är vanlig i dokumentationen men är personals egna värdering. 
Använd hellre ord som “tackar nej” eller “avböjer”.  

Korrekt exempel: Jag frågade om Lilly ville följa med till matsalen för att fika, hon tackade nej, sa att hon 
var trött. Jag gick in senare till henne, då ville hon följa med ut.  

 

Maja  
Bristfällig anteckning: Maja var besvärlig när hon skulle gå upp. Hon ville inte ta på sig kläderna då 
hon är lat.   
”Besvärlig” och ”lat” är personalens egna värderingar/åsikter.  

Maja kanske är trött, eller känner sig missförstådd eller vill något annat än personalen. Ta reda 
på/fråga hur Maja vill/behöver ha det och anpassa stödet utifrån det.  

Korrekt exempel: När jag kom in till Maja ville hon inte ta på sig kläderna. Jag satte mig bredvid, pratade 
om hur jag kunde hjälpa henne. Hon sa att hon var trött och hade värk. Vi kom överens om att Maja skulle 
vila en stund till morgonmedicinen hunnit ge effekt, när jag kom in vid 10-tiden hjälptes vi åt med 
kläderna.  

 

Pär 
Bristfällig anteckning: Sovit gott hela natten.  
Vad är syftet med anteckningen? Är detta ett avsteg från brukarens vanliga nattrutin, alltså har 
brukarens sömn förändrats väsentligt? Anteckning i syfte att visa att personal varit i lägenheten är inte 
tillräcklig anledning för att skriva.  

”Gott” är personalens egna värderingar. Beskriv vad du sett och hört, samt eventuell åtgärd.  

Korrekt exempel: Pär har sovit vid varje tillsyn.  

 

  



34 
 

Bilaga 6 Olämpliga ord i journal  

Undvik Skriv såhär 

Vill inte/Vägrar Avböjer/Tackar nej, samt planering framåt/åtgärd.  

Se exempel ”Lilly” och ”José”. 

Aggressiv/Arg/Otrevlig/Gapar 
Skriker/Orolig/Ledsen/Slåss/ 
Nyps/Bits/Viftar/Vankar 

Skriv sakligt det du ser och hör eller vad brukaren säger samt 
personalens åtgärder.  

Se exempel ”Erik”, ”Ingrid” och ”Elsa”. 

Är lat/tjatig/trotsig/besvärlig/ 
obstinat/otrevlig 

Egen värdering/åsikt.  

Undvik att dokumentationen sätter ”etiketter” på brukaren.  

Om väsentlig anteckning, skriv det du ser och hör eller vad 
brukaren säger samt planering framåt/åtgärder.  

Se exempel ”Maja” och ”Anna-Marie”. 

Glad/Nöjd/Tacksam/Go 
/Harmonisk  

Vad är syftet med anteckningen?  

Om väsentlig anteckning, tydliggör vad som är personalens 
bedömning/upplevelse eller skriv vad brukaren själv sagt.  

Se exempel ”Aina” och ”Göran”. 

Sovit gott/bra Vad är syftet med anteckningen? Se exempel ”Pär”. 

Ätit bra/ätit lite Vad är syftet med anteckningen?  
Beskriv mängd av mat samt eventuell åtgärd. 

Se exempel ”Ali”  

Kladdat med bajs/ nerbajsad/ 
bajsat ner sig/nerkissad/sängen 
dyngsur  

Reflektera först – varför och för vems skull ska det 
dokumenteras?  

Väsentligt är exempelvis att brukaren oftare behöver gå på 
toaletten/byta inkontinensskydd (se vårdplan).  

Eller avsteg såsom lös avföring, försämrat allmäntillstånd 
samt planering framåt/åtgärder. 

Se exempel ”Gunnar” 

Överallt /mycket/lite/ 
alltid/aldrig/jätte 

Egen värdering/åsikt.  

Beskriv specifikt var eller vad eller antal.  

Biter sig, slår sig själv Visar/visar tecken på självskadebeteende.  
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Blöja/haklapp Inkontinensskydd/förkläde vid måltid.  

!!!???//.. STORA flera,  En punkt räcker. Frågetecken, utropstecken eller 
fetmarkerade ord ska inte förekomma i social dokumentation.  

Undvik att dokumentationen styrs av dina egna känslor, i 
stället återge fakta.   

Full Jag upplevde att Kalle luktade öl. Kalle berättade att han var 
yr. Jag observerade även fyra ölburkar på diskbänken. Jag 
hjälpte Kalle till sängen då han ville vila. 

Gör sexuella närmande,  
tafsar  

Olämpligt fysiskt närgången. 

 

 

 
 
 

 

  



36 
 

Bilaga 7 Kort om IBIC – individens behov i centrum 
I vård- och omsorgsförvaltningen är det beslutat att vi, liksom många andra kommuner, ska arbeta 
utifrån Individens behov i centrum, IBIC.  

IBIC är ett:  
• behovsinriktat arbetssätt där vi utgår från individuella mål med individen i centrum.  
• systematiskt arbetssätt som omfattar handläggning, genomförande och uppföljning.  
• dokumentation som bygger på nationellt fackspråk, ICF. 

IBIC beskriver en brukares förmåga och behov.  
Det finns totalt elva livsområden brukaren kan bedömas ha behov inom. 

Inom dessa livsområden bedöms inriktning på stödet: 
 

• Stödjande/tränande – Personal gör med brukaren  
Brukaren behöver handräckning och delvis praktisk hjälp samt om motivering/tillsyn krävs under hela 
insatsen. Brukaren kan behöva påminnelser, motivering, planering, struktur eller tillsyn främst för att 
kunna påbörja insatsen. 
 

• Kompenserande – Personal gör åt brukaren 
Brukaren kan medverka vid stöd och hjälp i kraftigt begränsad omfattning t.ex. lyfta en arm lätt eller 
kan inte medverka över huvud taget. 
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Bilaga 8 Delmål – hjälp till dig som personal 

Om mål  

• Genom arbetssättet Individens behov i 
centrum, IBIC, tar vi fram delmål som ringar 
in vad som är viktigt för brukaren. 
  

• Redan i uppdraget står mål för stödet 
formulerade, dessa är dock ibland 
formulerade som långsiktiga mål.  
 

• Delmål innebär att vi bryter ner och 
tydliggör vad som är steg på vägen mot de 
långsiktiga målen.  

 
 

 
• Delmål kan både handla om att bevara, fortsätta, bibehålla förmågor eller vanor i vardagen 

som är viktiga för den enskilde, men kan också handla om att träna och utveckla förmågor.  
 

• Ha max två konkreta delmål per genomförandeplan. Delmålen ska vara möjliga att uppnå.  
 

 

Exempel

Övergripande mål från uppdraget: 
Bo självständigt under trygga förhållanden. 

Delmål:  
Kalle vill erbjudas att sitta med i allmänna utrymmen både för- och eftermiddag för att se 
andra och ha personal tillgänglig.

Fler exempel på delmål 

• Målet är att Anna ska fortsätta vara självständig i den dagliga hårvården och vid 
tandborstning. 

• Målet är att Ingrid ska fortsätta ansvara för dukningen i samband med förmiddagsfikat. 
• Målet är att Gösta ska uppleva minskad oro genom regelbundna BPSD-skattningar. 
• Målet är att Anders ska känna sig trygg genom att personal berättar om alla moment som 

ska genomföras, steg för steg. 
• Målet är att Gunnar ska sitta på altanen soliga dagar.  
• Målet är att Ali med stöd kan fortsätta sköta om sina krukväxter.
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Bilaga 9 Uppföljning av livsområden och delmål 
Livsområden och delmålen ska följas upp av kontaktpersonal vid varje uppföljning/revidering av 
genomförandeplan. 
 
Uppföljning innebär att i första hand kontaktpersonal tillsammans med brukaren gör en avstämning. 
Använd bilaga ”uppföljning av livsområden och delmål”, stödjande dokument till riktlinjen  
”social dokumentation i verkställighet, finns i Canea.  
 
Undersök om: 

• Livsområden, inriktning på stödet och delmål fortfarande är aktuella eller om de behöver 
ändras. 

• stödet som krävs för att uppnå livsområden, inriktning på stödet samt delmålen stämmer eller 
behöver justeras.  
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Bilaga 10 Läsa uppdraget  
Här ser du livsområden, inriktning på stödet och 
mål i uppdraget som ska skrivas in under rubriken 
delmål i Genomförandeplan 1.   

 
Uppdrag  
En enskildes och/eller annan persons uppfattning  

Avser Johan Johansson 

Till utredningen har information inhämtats från:  

Känsla av trygghet  
… 

Förflyttning  
… 

Personlig vård  
… 

Hemliv  
… 

Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv  
… 

Relaterade faktorer  
Omgivningsfaktorer 
… 

Hälsotillstånd  
… 

Behov som ska tillgodoses med insatser:  

Känsla av trygghet  

Bedömt funktionstillstånd: Ej spec. begränsning.  
Avsett funktionstillstånd/mål: Ej spec. begränsning. 
Hur behov kan tillgodoses: Med stödjande/tränande insatser 
Insatser: SoL Särskilt boende - Demens, SoL säbo Matkostnad, SoL Säbo omvårdnad.  

 

 

Här står de livsområden brukaren har bedömts 
behöva stöd inom. Detta är endast en 

ögonblicksbild. Behovet av stöd förändras över 
tid. 

Inriktning på 
stödet.  
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Förflyttning  

Bedömt funktionstillstånd: Ej spec. begränsning.  
Avsett funktionstillstånd/mål: Ej spec. begränsning. 
Hur behov kan tillgodoses: Med stödjande/tränande insatser  
Insatser: SoL Särskilt boende - Demens.  

Personlig vård  

Bedömt funktionstillstånd: Ej spec. begränsning.  
Avsett funktionstillstånd/mål: Ej spec. begränsning. 
Hur behov kan tillgodoses: Med stödjande/tränande insatser  
Insatser: SoL Särskilt boende - Demens.  

Hemliv  

Bedömt funktionstillstånd: Ej spec. begränsning.   
Avsett funktionstillstånd/mål: Ej spec. begränsning. 
Hur behov kan tillgodoses: Med kompenserade insatser  
Insatser: SoL Särskilt boende - Demens.  

Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv  

Bedömt funktionstillstånd: Ej spec. begränsning.  
Avsett funktionstillstånd/mål: Ej spec. begränsning. 
Hur behov kan tillgodoses: Med stödjande/tränande insatser  
Insatser: SoL Särskilt boende - Demens.  

NN accepterar mål: Ja  

Övergripande mål 

Möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. 
Möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 
Leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 
Får bo på ett sätt som är anpassat efter den enskildes behov av stöd.  

SoL Särskilt boende (20xx-x-x- tv)  
SoL Särskilt boende - Demens -SoL  
Säbo omvårdnad -SoL  
Säbo Matkostnad  
 
 

 

 

  

Här är övergripande mål. 
Bryt ner till 

max 2 delmål i 
Genomförandeplan 1. 
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Bilaga 11 Överblick genomförandeplanens mall  
Grön – ska fyllas i  
Rosa – ska inte fyllas i 
Blå- fylls i om behov 

 
Personuppgifter 
Utförarenhet 
Namn 
Personnummer 
Enhetens namn 
Kontaktpersonal 
Medverkande vid upprättande vid planen 
(namn och relation) 
Delaktighet om annan än den enskilde 
Om den enskilde har deltagit i planeringen - 
beskriv hur 
 
Bedömt och prövat behov samt 
mål  
Bedömt och avsett funktionstillstånd  
Handläggarens bedömning av behov och 
önskat resultat/målsättning 
Delmål 

*skriv in, se metodstöd:   
Livsområden 
Delmål 

Relaterade faktorer (från uppdrag) 
 
Bemötande/Arbetsmetod 
Bemötande 

*skriv in, se metodstöd:  
Viktig information/hänvisning 
Bemötande och 
kommunikation 
Förflyttning 
Toalettbesök  

Arbetsmetod 
Relaterade faktorer (i genomförande) 
Omgivningsfaktorer, Personfaktorer, 
Kroppsfunktioner, Kroppsstrukturer 
 
Livsområden 
Lärande och tillämpa kunskap 
Allmänna uppgifter och krav 
Kommunikation 
Förflyttning 

Personlig vård 
Livsområden fortsättning… 
Hemliv 
Mellanmänskliga interaktioner och relationer 
Utbildning, arbete, sysselsättning och 
ekonomiskt liv 
Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt 
liv 
Känsla av trygghet 
Personligt stöd från person som vårdar eller 
stödjer en närstående 
 
Planering av utförande 
Insatser över dygnet 
Morgon 
Förmiddag 
Lunch 
Eftermiddag 
Kväll 
Natt 
Insatser-veckoplanering 
Måndag 
Tisdag 
Onsdag 
Torsdag 
Fredag 
Lördag 
Söndag 
Insatser-planering per insats 
Insats 
Insats 
Insats 
Insats 
Insats 
 
Allmänt 
Uppgifter 
Planen gäller från och med 
Planerat uppföljningsmöte 
Underskrifter 
Underskrift av den enskilde/företrädare 
Datum 
Underskrift av kontaktpersonal 
Datum 
Underskrift av ansvarig chef 
Datum 

 

 

 


