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Lägga till insatser 
Här ser du alla insatser med start och slutdatum. 
I varje insats får man en detaljerad beskrivning. Denna beskrivning används 
som underlag och blir en del av brukarens genomförandeplan. 
 

 



SID 2(13) 
 Ange datum 

 

 
Om du bockar i ”inkludera avslutade insatser” ser du även tidigare insatser 
som nu är avslutade. Dessa ska överensstämma med beställning. 

 
 

Det är det viktigt att alla aktiva insatser har en insatstext innan du 
skapar en genomförandeplan.  
 
1. Under fliken ”Insatstexter” och val av ”Lägg till” får du fram ”lägg 

till Insatstexter” för varje insats. 
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 Ange datum 

 

 
 

2. Fyll i insatserna enligt överenskommelse. Se exempel: 
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 Ange datum 

 

 
 

3. Under Detaljfliken ser du frekvensen för varje insats som finns i 
beställning 
 

 

Upprätta Genomförandeplan 
 

1. För att upprätta ny genomförandeplan, välj genomförandeplan: 
sedan lägg till. 
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 Ange datum 

 

2. Upprättad datum – välj det datum som genomförandeplanen 
upprättades.  

 

 

3. Delaktighet – välj om brukaren varit delaktig eller inte, fyll i en 
kommentar i vilken mån brukaren varit delaktig i upprättandet. 

 

4. Närstående - Bocka i närstående samt om de har deltagit vid 
upprättandet av genomförandeplan. Ändringar av närstående och 
kontakter sker under fliken ’’Personuppgifter’’.  

 
 

5. Kontakter – Bocka i för att få med uppgifter om kontakter samt 
bocka i om de deltagit vid upprättandet.  
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 Ange datum 

 

6. Om andra har personer har deltagit vid upprättandet kan man även 
lägga till nya fält genom att klicka på Övriga deltagare 
 

 

7. Du kan även välja att specificera vägbeskrivning eller andra 
uppgifter som är av vikt. 
 

 

 

8. Planerat uppföljningsdatum - välj datum för när 
genomförandeplanen ska följas upp. Informationen syns på 
startsidan, ’’Genomförandeplaner planer att följa upp.’’ 
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 Ange datum 

 

 
9. Insatser 

Bocka i de insatser som finns.  
 
Under Viktig information kan du specificera vad man behöver tänka på 
för att man ska kunna utföra insatserna. 

 
 

 

 

10. När du är klar – Klicka på Spara: 
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 Ange datum 

 

Du har nu upprättat en Genomförandeplan!  
 

 
 
 
Det du har fyllt i under ’’Viktig information’’ syns som röd ruta med röd text. 
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 Ange datum 

 

Samtycke 
 

Inför uppföljning av den enskildes hemtjänstinsatser behöver ansvarig 
handläggare ta del av den enskildes genomförandeplan. Utföraren ansvar för 
att inhämta samtycke för informationsöverföringen.  

Samtycket inhämtas muntligen av den enskilde och dokumenteras i 
verksamhetssystemet och den enskildes sociala journal. Genom att samtycke 
inhämtats från den enskilde kan biståndshandläggare ta del av hur insatser har 
planerats inför uppföljning.   
 

Utföraren dokumenterar det muntliga samtycket i social journal och registrerar 
under fliken Samtycke i Life Care Utförare. När samtycket är registrerat är det 
möjligt att dela genomförandeplanen till ansvarig biståndshandläggare.  

Den enskilde kan när som helst återkalla hela eller delar av sitt samtycke. Vid 
ett återkallande ska detta dokumenteras i social journal så att det tydligt 
framgår att samtycket inte gäller eller har ändrats. Samtyckesregistreringen tas 
bort eller ändras även under fliken Samtycke i Life Care Utförare.  
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 Ange datum 

 

När genomförandeplan är upprättad kan den delas till Myndighetsavdelningen. 
För att kunna dela krävs att man fyller i ett samtycke. 

1. För att lägga till samtycke. välj Samtycke: sedan lägg till. 
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 Ange datum 

 

 

2. Fyll i vem som har lämnat, start- och slutdatum, typ av samtycke: 
lämna info, typ av kontakt, förvaltning. Bocka även i samtycker till: 
Genomförandeplan. 

 

När detta är ifyllt kommer du kunna se en sammanfattning under fliken 
samtycke. 
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 Ange datum 

 

När detta är gjort och samtycke finns är det viktigt att skriva en 
journalanteckning om att samtycke är inhämtat. 

Dela genomförandeplan 
Nu är du klar med samtycke och kan gå vidare till att dela 
genomförandeplanen. 

1. För att dela genomförandeplan, gå till genomförandeplan och välj dela 
genomförandeplan.  

 
 

2. Bocka i ’’Handläggare’’ och spara. 
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 Ange datum 

 

 
Nu är genomförandeplanen delad 
 
 

 

 

3. När Genomförandeplanen är delad, så skicka ett meddelande i Lifecare 
till berörd handläggare och dennes team.  
 
Den informationen finner du på beställning för kunden. 
 
De tre Team som finns i biståndsenheten i Solna är: 

- Biståndshandläggare Team Norra, Södra, Centrum. 
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