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Ronneby Kommun 

Äldreförvaltningen 

Ledningssystem för kvalitet  
 

Ärende: 

Genomförandeplan 
Rutin för upprättande och uppföljning                                 

Datum: 

2019-04-15 
Ersätter datum:: 

Samtliga tidigare 

rutiner i ärendet  
 

Ansvarig: 

Verksamhetschefer 
Handläggare: 

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare 

 

Omfattning: Kontaktpersonal, enhetschef 

 

Lagstiftning: 11 kap. 5 § SoL  

 

Syfte: Att den enskilde vårdtagaren ska få insatserna utförda på bästa sätt. 

 

Enligt Socialstyrelsen ska den enskilde ha en upprättad genomförandeplan. 

Genomförandeplanen har sin grund i en planering som bygger på respekt för den enskilde 

personens självbestämmanderätt och integritet. Genomförandeplanen ska vara utformad så att 

en annan personal som inte känner den enskilde ska kunna utföra beviljade insatser på ett sätt 

som blir det bästa för den enskilde individen. 

 

Upprättande av genomförandeplan 

 Genomförandeplan ska upprättas inom 14 dagar från första insatsbesöket eller inflytt 

på vård- och omsorgsboende. 

 Det är kontaktpersonalen som ansvarar för upprättande och uppföljning. 

 Genomförandeplanen ska göra tillsammans med den enskilde eller i de fall den 

enskilde inte själv kan medverka tillsammans med anhörig/närstående. 

 Underlag till genomförandeplanen är den enskildes beviljade insatser, bedömda 

funktionstillstånd samt mål med insatserna i hemtjänsten. På vård- och omsorgsboende 

är det den enskildes behov som styr. 

 Genomförandeplanen ska utgå från den enskildes önskemål om hur insatserna ska 

utföras och så långt som möjligt när de ska utföras. Delaktigheten är central. 

 Den enskilde har rätt att få en kopia av genomförandeplanen som sätts i den enskildes 

omvårdnadspärm.  

 Genomförandeplanen bör undertecknas av både den enskilde eller dess 

anhörig/närstående och kontaktpersonalen.  

 Original av genomförandeplanen finns i den enskildes akt i verksamhetssystemet eller 

i den fysiska personakten.  

 

Genomförandeplanen är uppbyggd enligt följande frågeställningar: 

 Mål- Målet med insatsen/behovet finns formulerat i beställningen, delmål kan 

formuleras tillsammans med den enskilde vid behov. 

 När- När insatsen ska utföras. Kan önskemål tillgodoses? Vilka insatser är viktigast 

för den enskilde att få påverka när de utförs.  

 Hur- Hur ska beskrivas tydligt för att en som sedan tidigare inte känner den enskilde 

ska kunna utföra insatserna på bästa sätt för den enskilde.  

 Vad- Vilka insatser/behov är målet kopplat till. 

 Vem- Vem har ansvaret för att insatsen utförs? Ex. den enskilde med stöd av 

omvårdnadspersonal (stödjande/tränande) eller omvårdnadspersonal (kompenserande). 
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Uppföljning av genomförandeplan 

 Kontaktpersonen ska fortlöpande hålla genomförandeplanen aktuell. 

 Mindre förändringar kan göras i befintlig genomförandeplan. 

 Ny genomförandeplan utformas vid förändringar i behov av insatser dock minst var 6: 

månad. 

 När ny genomförandeplan är gjord skrivs den ut eller i samband med uppföljning av 

mål var 6:e månad.  
 

Frågeställningar i samband med uppföljningen av genomförandeplanen: 

• Stämmer beslutade insatser överens med det aktuella behovet eller finns det behov av 

uppföljning av beslut? 

• Har målen uppnåtts? 

• Behöver målen omformuleras? 

• Har den enskilde andra/nya önskemål att ta hänsyn till? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


