Granskningsmall
genomförandedokumentation

Introduktion
Den här granskningmallen är framtagen för kvalitetssäkring inom genomförandedokumentationen, som resultat av ett projekt inom FoU Sjuhärad
Välfärd. Rapporten om projektet finns på FoU Sjuhärad Välfärds webbplats
www.fous.se.
Granskningsmallen är anpassad till IBIC, Individens behov i centrum.
På denna sida finns utrymme för en granskningskod, granskare och datum för
granskningen.
I dokumentet finns svarsalternativen ja, nej, delvis, ej aktuellt. En grå markering visar att det svarsalternativet inte ska användas. Under vissa frågeställningar
finns en asterisk som visar att det finns hänvisningar till mer information om
frågeställningen i avsnittet Förtydligande genomförandedokumentation, sist i
dokumentet.
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Genomförandeplan
Fråga

Ja

Nej

Ej akEv. kommentar
tuellt

1. Framgår det vem uppdraget gäller?
2. Framgår datum för planens
upprättande och för uppföljning av planen?
3. Framgår vem som har upprättat planen?
4. Framgår vilka som deltagit i
upprättandet av planen?
5. Framgår vilka hänsyn/
önskemål från individen som
har tagits med i planen?*
6. Framgår vilka insatser som
individen behöver stöd med?

7. Framgår hur stödet ska ges?

8. Framgår det när stödet ska
ges?
9. Framgår det om insatsen
är ett stöd eller avlösning för
en anhörig som vårdar eller
stödjer närstående?*
10. Framgår det om/hur
arbetssättet styrker individens
egna resurser och delaktighet?
11. Framgår ev. samverkan
med andra utförare eller andra
huvudmän?*
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Stämmer genomförandeplanen överens med uppdraget gällande:
Fråga

12. Relevanta livsområden?*

13. Relevanta mål?*

14. Framgår hur målen ska
uppnås?*

15. Finns fritext kopplade till
målen?*

16. Framgår det om eventuella
hjälpmedel bidrar till att nå
målen?*
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Ja

Nej

Ej akEv. kommentar
tuellt

Uppföljning genomförandeplan/dokumentation
Fråga

Ja

Nej

Ej akEv. kommentar
tuellt

17. Framgår det när och hur
insatsen har följts upp?

18. Framgår det hur individen uppfattar att insatserna
fungerar?

19. Framgår resultat av
genomförandet utifrån
delmål/mål och kvalitet?

20. a) Framgår om insatsen är
ett stöd eller avlösning för en
anhörig?

20. b) Framgår det om den
anhörige är med under
uppföljningen enligt 20 a?

21. Framgår det om ett eventuellt förändrat behov av stöd
kan hanteras inom uppdraget?
22. Framgår det om handläggare informerats om ett eventuellt förändrat behov av
stöd som kan kräva ett nytt
biståndsbeslut?
23. Framgår om annan åtgärd
vidtagits i samband med uppföljningens resultat?
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Förtydligande genomförandedokumentation
Genomförandeplan
Fråga

Förtydligande

5. Framgår vilka hänsyn/önskemål från individen
som har tagits med i planen?*

Hänsyn tas till individens självbestämmande och
intigritet.
(Allmänna råd 6 kap 2 § SOSFS 2014:5)

9. Framgår det om insatsen är ett stöd eller
avlösning för en anhörig som vårdar eller stödjer
närstående?*

Om insatsen samtidigt är ett stöd för stöd eller
avlösning till en anhörig är det betydelsefullt om
den anhörige är med i planeringen, efter att samtycke har lämnats av individen.
(Individens behov i centrum s. 75, Socialstyrelsen)

11. Framgår ev. samverkan med andra utförare
eller andra huvudmän?*

11. Andra som man samverkar med kan vara till
exempel arbetsterapeut, skola och dagverksamhet.
(Individens behov i centrum s. 75 Socialstyrelsen)

Stämmer genomförandeplanen överens med uppdraget gällande:

12. Relevanta livsområden?*

8

12. Uppgifter från uppdraget om vilka/vilket
livsområden används vid planeringen.
Livsområdena är:
• Lärande och tillämpande av kunskap
• Allmänna uppgifter och krav
• Kommunikation
• Förflyttning
• Personlig vård
• Hemliv
• Mellanmänskliga interaktioner och relationer
• Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv
• Samhällsgemenskap, social och medborgerligt
liv
• Känsla av trygghet (psykisk kroppsfunktion)
• Personligt stöd från person som vårdar och
stödjer en närstående (omgivningsfaktor)
(Individens behov i centrum s.55-56, Socialstyrelsen)

Fråga

Förtydligande

Stämmer genomförandeplanen överens med uppdraget gällande:

13. Relevanta mål?*

14. Framgår hur målen ska uppnås?*

15. Finns fritext kopplade till målen?*
16. Framgår det om eventuella hjälpmedel bidrar
till att nå målen?*

Uppgifter från uppdraget om vilka/vilket mål
används vid planeringen. Utgår från individens
förmågor, resurser, svårigheter och begränsningar.
Målet är vilket funktionstillstånd som är tänkt/
önskat att individen ska uppnå. Kan också vara
att behålla en förmåga.
(Individens behov i centrum s. 54-56, Socialstyrelsen)
Om målet i uppdraget är långsiktigt kan det vara
bra att bryta ner det avsedda målet till delmål.
Det är då viktigt att dessa följs upp av
utföraren.
(Individens behov i centrum s. 76, Socialstyrelsen)
Hur man ska genomföra uppdraget för att nå
delmålet/målet behöver skrivas i fritext. Det
avsedda målet kan innefatta att individen använder sig av hjälpmedel. Det ska dokumenteras i
målformuleringen.
(Individens behov i centrum s. 76, Socialstyrelsen)
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