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Syftet med metodstödet  

Det här metodstödet handlar om genomförandeplan, andra stöddokument och dokumentation 
som beskriver hur ett uppdrag om en beslutad insats från myndighet/handläggare ska 
genomföras i praktiken.  
 
Metodstöd är en hjälp för dig i arbetet med genomförandeplan, stöddokument och hur du 
dokumenterar i journal och daganteckningar. Metodstödet hjälper dig i de olika delarna: 
 

o Planera/anpassa 
o Upprätta 
o Följa upp  
o Revidera  
o Stöddokument 
o Social dokumentation 

 
Till din hjälp kan du använda IBIC stödmaterial: 
 
 

 
 
För utförligare manual för hur du arbetar i IT systemet Treserva använd: 
Användarmanual Treserva SOL/LSS Utförare. Denna hittar du via Intranätet, Treserva 
VOF-Manual LSS. 
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Tillvägagångssätt vid upprättande av genomförandeplan 

Påbörja, planera och anpassa vid upprättande av genomförandeplan  

Brukaren ska kunna påverka och vara delaktig i hur insatsen genomförs. Brukarens perspektiv 
ska vara utgångspunkten för planeringen. Det perspektivet handlar om brukarens syn på sina 
förmågor, intressen, önskemål och behov.  
 
 
Påbörja, planera och anpassa  
 

o Vid ett nytt uppdrag från handläggare ska genomförandeplanen påbörjas skyndsamt 
tillsammans med brukaren. Ny genomförandeplan ska även upprättas i samband med 
handläggares uppföljning av beslut. 
 

o Den första genomförandeplanen behöver oftast ändras/revideras flera gånger under 
den första tiden, då nya önskemål, förmågor och behov framkommer. Den första 
genomförandeplanen ska vara klar och upprättad som handling inom 21 dagar från 
påbörjad genomförandeplan. 
 

o Genomförandeplan ska revideras vid förändrade behov hos brukaren eller minst 12 
månader efter senaste upprättad genomförandeplan.  

 
o Förbered och planera arbetet så att det ges möjlighet för brukaren att vara delaktig i sin 

genomförandeplan. 
 

o Börja med att läsa igenom uppdraget. Uppdraget ligger till grund för 
genomförandeplanen.  
 

o Ibland behövs det inhämtas mer information/uppgifter från brukaren. Om det saknas 
information eller uppdraget är otydligt, uppgifter inte är aktuella i uppdraget ska 
handläggaren kontaktas. 
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Upprätta ny genomförandeplan  
 
Skapa en genomförandeplan i Treserva: 
 

o Mall: IBIC FN LSS Genomförandeplan Utökade  
(För boendestöd ”IBIC FN SoL Genomförandeplan”) 
 

o Planens namn: Om det är den första genomförandeplanen namnge då 
genomförandeplanen till ”Genomförandeplan 1” därefter ”Genomförandeplan 2”, 
”Genomförandeplan 3” osv.  
 

o Planen gäller: Datum för upprättande kommer automatiskt när du skapar en ny plan i 
Treserva, lämna rutan för slutdatum tom, när du sparar genomförandeplanen kommer 
det automatiskt upp tills vidare (Tv). 
 

 
 

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

 

 
 
 

 
 
 
 



 

6 av 32 
 

Vid revidering av befintlig genomförandeplan 
 
Genomförandeplan ska revideras vid förändrade behov hos brukaren eller minst 12 månader 
efter senaste upprättad genomförandeplan.  
 
 
Kopiera befintlig genomförandeplan för revidering: 
 

o Öppna upp den befintliga genomförandeplanen, tryck på kopiera. 
 

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 Namnge genomförandeplanen med nästa nr tex ”Genomförandeplan 2”. 
 

o Följ sedan de steg som finns för att upprätta en ny genomförandeplan (se ovan). 
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Genomförandeplan  

Här nedan kommer du att kunna följa de rubriker som finns i genomförandeplanen och få 
förklaring och en guidning till hur du skriver genomförandeplanen i Treserva. 

I de fall genomförandeplanen innehåller mycket detaljer som ”när, var och hur” kring 
aktivitet/stödsituation i de olika livsområdena kan den bli väldigt omfattande och behöva 
ändras ofta, då kan kompletterande stödbeskrivningar användas. (se rubrik stödbeskrivningar)  

När du beskriver hur brukarens stöd ska ges i genomförandeplanen tänk på att beskriva 
konkret så att all personal ska kunna utföra stödet utifrån brukarens behov. 

Kursivtext nedan är förklaring på hur du upprättar genomförandeplan. 

Genomförandeplan 

 

Personuppgifter 

Namn 

Hit överförs namn från uppdrag automatiskt. 

Personnummer 

Hit överförs personnummer från uppdrag automatiskt. 

 

Utförarenheten 

Enhetens namn 

Hit överförs enhetens namn som ska utföra uppdraget automatiskt. 

Kontaktpersonal 

Ange namn (förnamn och efternamn) för den som är kontaktpersonal för brukaren. 

Medverkande vid upprättande vid planen (namn och relation) 

Ange vilka (förnamn, efternamn, roller eller titel) som deltagit i upprättande av genomförandeplanen. Tex 
stödpedagog, stödassistenten, godman/förvaltare. 

Delaktighet om annan än den enskilde 

Ange vilka (namn och titel/roll) som företrätt den enskilde om hen inte varit delaktig. Lämna fältet tomt om den 
enskilde varit delaktig. Här kan man också beskriva hur brukaren motiverat att hen inte vill delta i arbetet med 
genomförandeplanen. Beskriv hur ni motiverar personen att delta i genomförandeplanen. 
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Om den enskilde har deltagit i planeringen-beskriv hur? 

Beskriv HUR den enskilde varit delaktig/kunnat förmedla/visat/påverkat, och på vilket sätt hänsyn tagits till hens 
synpunkter och önskemål.  

Till exempel: 

o Genom enskilda samtal med kontaktpersonal 
o Genom samtal konkret direkt i aktivitet  
o Med bildstöd  
o Med samtalsmatta 
o Via telefonsamtal 
o Genom nätverksmöte 
o Via observationer där ni ser/uppfattar hur brukaren vill ha det 
o Annat  
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Bedömt och prövat behov samt mål 

 

Bedömt och prövat behov samt mål 
Bedömt och avsett funktionstillstånd (Utifrån Livsområden) 

Handläggarens bedömning av behov och önskat resultat/målsättning 

När utredning skett i IBIC modul kommer text automatisk överföras hit från uppdraget. Texten får inte 
formuleras om och text får inte läggas till. Text får raderas i undantagsfall om den längre inte är aktuell och till 
skada för den enskilde. Handläggarens ska meddelas om så sker. Om utredning inte gjorts i IBIC modul överförs 
inte text automatisk.  

Här läser du vilka livsområden som är aktuella att ge stöd i från handläggaren. De aktuella livsområdena ska 
sedan beskrivas under rubrik Livsområde längre ner i genomförandeplanen. 

Om ni ser ett behov av stöd i ett livsområde som inte bedömts av handläggare tex kommunikation ta kontakt med 
handläggaren. Beskriv stödet i livsområdet längre ner men skriv: ”Inget mål från Uppdrag:” 
 
Om det saknas uppdrag enligt IBIC från handläggare skriver ni ”Inget mål från Uppdrag:” 
 

 

Delmål 

Delmål med insatserna                                                                              

Delmål skriver du under de aktuella livsområden som finns i uppdraget.   

OBS! Det behövs inte delmål under varje livsområde. 

Här skriver du in hur ofta målen ska följas upp. Det kan variera mellan brukarna hur ofta målen ska följas upp 
allt från en gång i veckan till vart 3:e månad. ”Skriv uppföljning mål:” 
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Relaterade faktorer (från uppdrag) 

 

Relaterade faktorer (från uppdrag) 
Relaterade faktorer (från uppdrag)  

När utredning skett i IBIC modul kommer text automatisk överföras hit från uppdragets rubrik ”Relaterade 
faktorer”.  

Texten får inte formuleras om och text får inte läggas till. Text får raderas i undantagsfall om den längre inte är 
aktuell och till skada för den enskilde.  

Handläggarens ska meddelas om så sker. Återkoppla även om något viktigt tillkommit eller förändrats. 

Om utredning inte gjorts i IBIC modul överförs inte text automatisk. 
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Bemötande/Arbetsmetod 
Bemötande 

I denna del beskrivs hur brukaren vill och behöver bli bemött och det individuella behov som personalen behöver 
tänka på i mötet med brukaren.  

Vad behöver personalen veta för att på bästa sätt värna om brukarens integritet och för att brukaren ska få 
möjlighet att känna sig delaktig. Finns det vissa situationer eller händelser som är extra viktiga att ha kunskap 
kring?  

Tex hur vill brukaren bli bemött eller få information/instruktion. Det kan vara tex visuellt, verbalt, fysiskt, skrift, 
checklista, bilder eller annat. 
 
 

 

Arbetsmetod 

Beskriv här val av arbetssätt, förhållningssätt och beprövade/evidensbaserade metoder. Detta för att kunna följa 
upp vilket/vilka arbetssätt och metoder som är verksamma och som stärker brukarens egna resurser och 
delaktighet. 

Beskriv endast de metoder/förhållningssätt som ni utför stödet till brukaren och varför de används. 

Tex  

o Tydliggörande pedagogik  
o AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation t.ex. tecken som stöd, bildstöd m.m.) 
o Lågaffektiv bemötande  
o ESL (Ett självständigt liv) 
o Sinnesstimulering 
o MI (Motiverande samtal) 
o Annan 
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Relaterade faktorer (i genomförande) 

    

 

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

Beskriv de relaterade faktorer som behöver kompletteras om de saknas något i uppdraget (se relaterade från 
uppdrag.) 

Med relaterade faktorer avses kroppsfunktioner, kroppsstrukturer, omgivningsfaktorer, personfaktorer och 
hälsotillstånd vid behov. 

Under den här rubriken kan man om de är relevant för genomförandet komplettera informationen från 
uppdraget och beskriva bakgrund, fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar, vilken miljö den enskilde 
lever i etc. Tänk på att endast dokumentera sådana uppgifter som är viktiga för att kunna genomföra de beviljade 
insatserna. 

Du kan ta hjälp av checklistan för att se vilka kategorier som ingår i de olika områdena för relaterade faktorer, 
där brukaren behöver stöd/hjälp eller kompensation av personal.  
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Livsområden 

     

Scrolla upp i genomförandeplanen och titta under rubriken ”Bedömt och prövat behov samt 
mål” från uppdrag. Där kan du läsa vilka livsområden som bedömts aktuella och eventuellt 
målet med insatsen för livsområdet. 

Du kan ta hjälp av checklistan för att få in underkategorier/ delmoment i aktuellt livsområde, 
där brukaren behöver stöd/hjälp eller kompensation av personal.  

Här beskriver vi konkret hur stödet ges i de olika insatserna så att all personal kan ge stödet 
utifrån brukarens behov - se exempel nedan*:                                                                             
I de fall genomförandeplanen innehåller mycket detaljer som ”Hur, när och var” kring 
aktivitet/stödsituation i de olika livsområdena kan den bli väldigt omfattande och behöva 
ändras ofta, då kan kompletterande stödbeskrivningar användas. (se rubrik stödbeskrivningar)  

Livsområden 
* Hemliv  

 
Mål från uppdrag 
 
Delmål inom livsområdet formuleras om detta är aktuellt (Behövs inte delmål under alla livsområden) Detta görs 
ihop med brukaren. 
 
Underrubrik tex att städa bostaden städa (se checklista) 
Här ska framgå hur stödet ska utformas, när ska stödet ska ges och vem som ansvarar. 
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Planering av utförande 

Planering av utförandet kan göras 
 

o Dygnsbaserat 
 

o Veckobaserat 
 

o Insatsbaserat 
 
 

Insatser över dygnet 
 
Här beskrivs de olika fasta hållpunkterna under dagen för brukaren tex frukost, medicin, 
toalettbesök m.m. (Likt ett schema/planering) Om en detaljerad beskrivning behövs om hur 
stödet ges i de fasta hållpunkterna, ska det skrivas i livsområdet och eventuellt med en 
kompletterande stödbeskrivning. 

Planering av utförande 
Insatser över dygnet 

Morgon 

Förmiddag 

Lunch 

Eftermiddag 

Kväll 

Natt 
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Insatser-veckoplanering 
 
Här beskrivs de olika fasta hållpunkterna under veckan för brukaren tex tvätt, städ, 
fritidsaktiviteter m.m. (Likt ett schema/planering) Om en detaljerad beskrivning behövs om 
hur stödet ges i de fasta hållpunkterna, ska det skrivas i livsområdet och eventuellt med en 
kompletterande stödbeskrivning. 
 

Insatser-veckoplanering 

Måndag 

Tisdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Lördag  

Söndag 

 

Insatser-planering per insats 

Denna del i genomförandeplanen kan användas för att förtydliga aktiviteter/arbetsuppgifter 
som brukarna har, denna del används framför allt för insatsen daglig verksamhet. 

Insatser-planering per insats 

Insats 

Insats 
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Allmänt 
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. Om inte detta fylls i går det inte att skrivskydda/upprätta 
handling. 

 

Underskrifter 

? 
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) 

Denna ruta ska lämnas tom. 
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Upprätta handling (skrivskydda genomförandeplan) 

När genomförandeplan är klar ska den sparas. Tryck på knappen ”upprätta handling” längst 
ner i svarta verktygsfältet. Här på bilden är den markerad med rött.  

 

 
När detta är gjort är genomförandeplanen klar, giltigt och skrivskyddad och 
genomförandeplansdokumentet ska vara rött. Maila i Treserva till handläggaren att 
genomförandeplan är upprättad. 
 

o Genomförandeplanen ska vara klar och upprättad som handling inom 21 dagar från 
påbörjad/reviderad genomförandeplan. 

 
 
Skriv ut genomförandeplan:  

o I samband med 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 
brukarens dokumentationspärm under fliken Genomförandeplan.  
 

 
 
Dokumentera i journal: 
 

o Dokumentera att upprättande av genomförandeplan är gjord i journalanteckning.  
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Kompletterande mallar i Treserva för utförare. 

Det finns olika kompletterande mallar i Treserva. Vi ska sträva efter att alla de dokument som 
används kring en brukare ska ligga i Treserva och inte sparas på andra ställen. Detta för att 
säkerställa att samtliga dokument ska kunna nås av alla som arbetar kring brukaren samt att 
säkerställa sekretessen. (I dagsläget går det inte att spara bilder i Treserva, dessa får 
fortsättningsvis sparas under sekretess i G: mappen) 

Mallar: 
o Stödbeskrivning (Fritext) 
o Stödbeskrivning (Momentindelning) 
o Handlingsplan vid utmanande beteende (utifrån förhållningssättet Lågaffektivt 

bemötande) 
o Mina tidiga varningstecken ESL (utifrån metoden Ett självständigt liv) 
o Uppföljning mål 
o Metodmöte 
o Möte 
o Samtycke 
o Samtycke för skyddsåtgärd  
o Levnadsberättelse 
o Sammanställning inför uppföljning 
o Tomt dokument 

Så här hittar du och använder mallarna: 

1. Klicka på Dokumentation. 
2. Välj mall 
3. Ange dokumentationsnamn dvs ge ditt dokument ett namn. Skriv insats och aktivitet 

tex BmSS Städ, DV-Metodmöte, Boendestöd - Mina tidiga varningstecken m.m.  
4. Här lägger sig dokumentet. 

 

När ni använder eller gör korrigeringar i någon av ovanstående mallar ska det skrivas en 
journalanteckning i Treserva.  
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Stödbeskrivningar 

Stödbeskrivningar är ett komplement till genomförandeplaner där vi behöver skriva utförligt 
på detaljnivå hur vi stöttar brukarna, och/eller där stödbehovet förändras ofta. 
Stödbeskrivningen behövs där det finns många detaljer som är viktiga för brukaren dels för att 
brukaren ska genomföra sin aktivitet på samma sätt, med samma stöd oberoende på vilken 
personal som arbetar. Det ska tydligt framgå vad gör brukaren och vad stöttar personal med. 

Beskriv kortfattat mer övergripande stödet i genomförandeplanen och hänvisa att det finns en 
stödbeskrivning genom att skriva (se stödbeskrivning). 

OBS stödbeskrivningar ersätter inte genomförandeplanen utan är en förlängning av 
genomförandeplanen. 

Det finns två olika mallar för stödbeskrivning, den ena mallen heter ”Stödbeskrivning Fritext” 
och den andra mallen heter ”Stödbeskrivning Momentindelning”. Välj den mall som passar 
brukarnas behov och blir tydligt för personal att arbeta efter. 

När du upprättat en stödbeskrivning, namnge stödbeskrivnigen tex BmSS Tvätt, DV Tvätt 

Det är viktigt att stödbeskrivningarna är ett levande dokument och hålls uppdaterade utifrån 
brukarens behov och att de har en ”röd tråd” från livsområdet i genomförandeplanen. 

Stödbeskrivningar ska inte skrivskyddas, de ska bara sparas för att kunna uppdateras ofta utan 
att skapa en ny. När ni gör en ny stödbeskrivning eller den revideras ska en journalanteckning 
skrivas. 

 

Mall: Stödbeskrivning (Fritext)
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Mall: Stödbeskrivning (Momentindelning)
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Handlingsplan för utmanande beteende  

Denna mall används när det identifieras att en brukare har ett utmanande beteende. Mallen 
utgår ifrån förhållningssättet Lågaffektivt bemötande och utförs i olika steg.  

Denna mall ska inte skrivskyddas utan bara sparas då mallen ska uppdateras regelbundet.  

Beskriv kortfattat mer övergripande stödet i genomförandeplanen under livsområdet 
Allmänna uppgifter och krav.  

Hänvisa att det finns en handlingsplan genom att skriva (se Handlingsplan för utmanande 
beteende.) 

När ni gör en ny handlingsplan eller den revideras ska en journalanteckning göras. 

 

Mall: Handlingsplan utmanande beteende
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Mina tidiga varningstecken ESL   

Rubrikerna är utifrån metoden Ett självständigt liv (ESL). Mallen kan används vid identifierat 
behov och upprättas tillsammans med brukaren.  

Beskriv kortfattat mer övergripande stödet i genomförandeplanen. Hänvisa till att det finns en 
handlingsplan genom att skriva (se Handlingsplan Mina tidiga varningstecken ESL.) 

Mallen kan även användas som ett arbetsmaterial för personal. När ni upprättar ”Mina tidiga 
varningstecken” ska den inte skrivskyddas. 

När ni gör en ny handlingsplan eller den revideras ska en journalanteckning skrivas. 

 

Mall: Mina tidiga varningstecken ESL

 

  



 

23 av 32 
 

Uppföljning mål 

Denna mall används vid uppföljning mål/delmål från genomförandeplanen. Här skriver ni ner 
de mål/delmål som arbetats med under perioden, namnge dokumentet tex ” BmSS Period 
januari - mars”, DV Period april - juni osv. 

Detta dokument ska skrivskyddas. Dokumentera i journalanteckning hur uppföljningen gjorts 
och att det har gjorts. 

Mall: Uppföljning mål
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Metodmöte 

Denna mall används vid metodmöte kring enskild individ. Mallen används löpande och ska 
inte skrivskyddas. Skriv en journalanteckning. 
 
Mall: Metodmöte 
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Möte 

Denna mall används vid andra möten än metodmöten. Vid varje nytt möte öppnas en ny mall. 
Mallen ska skrivskyddas efter mötet. Skriv en journalanteckning med hänvisning om 
upprättad handling. 

Mall: Möte 
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Samtycke 

Denna mall används för varje enskilt samtycke. Vid förändrade behov eller när man upprättar 
ny genomförandeplan ska nytt samtycke göras. Ska alltid skrivskyddas. Skriv en 
journalanteckning med hänvisning om upprättad handling.  

 

Samtycke för skyddsåtgärd  

Denna mall används för varje enskilt samtycke av skyddsåtgärd. Vid förändrade behov eller 
när man upprättar ny genomförandeplan ska nytt samtycke göras. Ska alltid skrivskyddas. 
Skriv en journalanteckning med hänvisning om upprättad handling.  

Mall: Samtycke för skyddsåtgärd
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Levnadsberättelse 

Levnadsberättelse kan användas som en fördjupad personlig presentation. Denna görs 
tillsammans med de brukare som vill. Detta är frivilligt. Behöver inte skrivskyddas. Skriv en 
journalanteckning.  

Mall: Levnadsberättelse 

 

Sammanställning inför uppföljning 

Den här mallen fylls i innan uppföljning av uppdraget görs av handläggaren. Handläggaren tar 
kontakt med enhetschef minst 4 veckor innan uppföljning ska göras.  

Stödpedagog/kontaktpersonal fyller i mallen och beskriver nuläget och förändrade behov 
inom aktuella livsområden och relaterade faktorer. Spara och upprätta handling när den är 
klar. Skriv en journalanteckning att sammanställning inför uppföljning är gjord. Skicka sedan 
ett mail i Treserva till aktuell handläggare att sammanställningen är gjord. 

Mall Sammanställning inför uppföljning: 
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Tomt dokument 

När ingen annan mall passar så kan denna mall användas.  

Mall Tomt dokument: 
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Riskinventering SoL/ Lss 

Riskinventering för brukare med personlig omvårdnad enligt SoL eller omfattande stöd och 
service enligt LSS ska utföras när beslutet verkställs, vid förändrat allmäntillstånd och minst 
en gång per år. Att riskinventering och planerad åtgärd är utförd dokumenteras i 
journalanteckning. Förebyggande åtgärder ska skrivas in i genomförandeplan. Enhetschefen 
ansvarar för att kontakter tas för planering/samverkan mellan de yrkeskategorier som är 
betydande för brukarens vård- och omsorg.  

Blanketten skannas in i brukarens elektroniska personakt i Treserva. 

Blanketten hittar du i Canea kvalitetsledning på Intranätet. Sök Riskinventering Sol/ LSS 
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Social dokumentation 

Journalanteckningar 

Genom journalanteckningar får all personal i arbetsgruppen kännedom om viktiga händelser 
som skett kring den enskilde. På så vis kan personal vid behov vidta åtgärder, anpassa 
bemötandet, stödet och följa upp hur situationen utvecklar sig. Utifrån den sociala journalen 
ska det även vara möjligt att följa upp hur insatserna fungerar. Journalanteckning ska skrivas:  

o När genomförandet av insatsen startas eller avslutas och av vilka skäl insatsen 
avslutats. 

o När ny genomförandeplan upprättas. 

o När samtycke har upprättats, reviderats eller upphört gällande skyddsåtgärder. 

o Ändringar i beslut eller rutiner  

o Tillkommit omständigheter eller inträffat händelser som medfört att insatserna helt 
eller delvis inte kunnat genomföras som planerat 

o Avsteg/förändringar från genomförandeplanen, T.ex. vad man erbjuder men personen 
för tillfället avböjer erbjudande om, om man ger stödet på annat sätt än enligt 
genomförandeplanen  

o Anteckning från telefonsamtal/mail med uppgifter av betydelse från tex anhöriga, 
handläggare, enhetschef m.m. 

o Anteckna iakttagelser, vad du sett eller hört om det behövdes någon åtgärd – vad gav 
åtgärden för resultat? 
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Daganteckningar 

Daganteckningar är ett arbetsredskap för personalen i det dagliga arbetet. 

Daganteckningar raderas efter 90 dagar och är anteckningar som inte hör hemma i journal 
samt som inte heller kan anses vara händelser av vikt.  

o Påminnelser om exempelvis inbokat läkarbesök, filmkväll eller en promenad.  

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

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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Dokumentation vid kontakt med legitimerad personal 

o Om personal och legitimerad personal (sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut) 
har kontakt kring upprättad vårdplan ska personal dokumentera att dialog förts, i fliken 
”anteckning” i vårdplanen. I anteckningen ska det stå varför kontakt tagits samt vilken 
information legitimerad personal meddelade personal. 
 

o Om personal och legitimerad personal har kontakt i ett ärende där det inte finns någon 
upprättad vårdplan ska personal göra en journalanteckning i SoL/LSS journal. 
Journalanteckningen ska innehålla information om varför kontakt togs samt vilken 
information legitimerad personal meddelade personal. 

 
För utförligare manual för hur du arbetar i IT systemet Treserva använd: 
 
Användarmanual Treserva SOL/LSS Utförare. Denna hittar du via Intranätet, Treserva 
VOF-Manual LSS. 
 

 
 


