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Genomförandeplan, bemötandeplan och levnadsberättelse 
 

 

 Genomförandeplan Bemötandeplan Levnadsberättelse  

Vad är det? 

Ett dokument som tydliggör 

VAD som ska göras, VEM som 

ska göra vad, NÄR och HUR. 

Ett dokument som beskriver 

vilket bemötande som behövs för 

att förhindra att problemfyllda 

situationer uppstår. 

 

Ett dokument som beskriver 

kundens bakgrund och 

livserfarenheter samt vad som är 

och har varit viktigt för hen. 

 

En levnadsberättelse kan ge bra 

input till samtalsämnen och när 

en bemötandeplan ska tas fram. 

 

När ska en sådan upprättas? 

Alltid  Vid problemfyllda situationer 

som återkommer tex kunden är 

orolig, kunden vill inte ta emot 

hjälp, kunden är aggressiv.  

Helst alltid. 

Framför allt när kundens minne 

sviktar eller på sikt kommer att 

försämras. 

 

 

Vem ska ta fram den? 

Kontaktman/samordnare 

tillsammans med kunden. 

 

Demensteamet. Kunden tillsammans med 

anhörig/kontaktman. 

Vilket dokument ska användas? 

 

Blankett i Phoniro. 

 

”Bemötandeplan för hemtjänst”  

 

”Levnadsberättelse”  

 

Var ska den förvaras? 

Bra om den finns hemma hos 

kunden samt i akten. 

 

I akten i hemtjänstlokalen. Bra om den finns hemma hos 

kunden. 

 

Dokumenten gör det möjligt för hela 

arbetslaget att få samma information och 

kunna bemöta kunden på bästa sätt. 
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Exempel 
 

 

Genomförandeplan 

Exempel för dusch 

 

Bemötandeplan Levnadsberättelse  

Exempel för husdjur 

VAD: Greta behöver stöd i 

duschsituationen. 

 

VEM: Greta håller i duschen och 

tvättar sig själv. Hon vill ha hjälp av 

personalen med att dosera tvål, 

schampo och torkning. 

 

NÄR: Greta önskar duscha vid 9-tiden 

tisdagar och fredagar. 

 

HUR: Greta vill sitta på pallen och 

duscha en stund i varmt vatten innan 

hon får hjälp med schamponering och 

dosering av tvål i tvättsvampen. Greta 

vill tvätta sig själv innan personalen 

hjälper till med att tvätta ryggen. Hjälp 

sedan till att skölja bort schampo och 

tvål. Hjälp till att torka, var extra noga 

mellan tårna. 

Greta har nedsatt hörsel: Ha ögonkontakt innan 

du börjar prata med henne så att hon förstår att 

du vill något. Tala tydligt och långsamt. 

 

MORGON: Greta är morgontrött och 

behöver extra stöd på morgonen; viktigt med 

en instruktion i taget. 

 

KVÄLL: Ibland blir Greta orolig på kvällen 

och vill hem. För att förebygga oron är det 

viktigt att Greta får vara delaktig i någon syssla 

kring kvällsmaten. 

 

VID ORO: Prova med att avleda genom att 

samtala om hennes hund som hette Lilly 

Greta tycker mycket om djur. Hon har i hela 

sitt vuxna liv haft hund. Sedan 2009 har hon 

en cockerspaniel som heter Lilly. 

 


