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Sammanfattande bedömning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lekebergs kommun har PwC grans-

kat Vård- och omsorgsnämndens styrning med hänsyn till hur ändamålsenlig och

kvalitetssäkrad processen är från det att beslut om hemvårdsinsatser tagits till dess

att verkställighet och utförande av beslut genomförs.

Granskningen har utförts genom intervjuer med ansvariga chefer, biståndshandläg-

gare och två grupper av hemvårdspersonal samt genom granskning av styrande och

stödjande dokument. Intervjuerna kompletterades med verifiering av handlägg-

nings- och utförandeprocessen genom granskning av tio beslut om hemvårdinsatser

och i tio personakter avseende dokumentation av utförandet.

Granskningen har inriktats mot att besvara revisionsfrågan: Är processen från

beslut om insats till verkställighet och utförande av beslut om insats

ändamålsenlig och kvalitetssäkrad?

Granskningen visar att det under det senaste året inom nämndens ansvarsområde

pågått ett arbete för att tydliggöra organisation och ansvarsfördelning mellan

nämnd och verksamhet samt inom tjänstemannaorganisationen. Nämnden har

även arbetat för att utveckla styrning och uppföljning av verksamheten och skapat

en årscykel för styrningen. Det tidigare arbetet med Kvalitetsbyrån, d v s med att

upprätta olika riktlinjer och rutiner för arbetet med ständiga förbättringar, har del-

vis legat nere på grund av förändringar i nämnd och ledningsorganisation, men

även på grund av en ny författning (SOSFS 2011:9) kommit om ett sammanhållet

ledningssystem för vård och omsorg.

Utifrån de iakttagelser vi gjort i granskningen samt efter vår analys av gransknings-

resultatet är vår sammanfattande bedömning att processen från beslut om insats till

verkställighet och utförande av beslut behöver utvecklas/förbättras innan den kan

anses vara ändamålsenlig och kvalitetssäkrad.

Det saknas skriftliga rutiner för processen efter att ett beslut om hemvård fattats

och överlämnats till utföraren och vidare för att dokumentera utförandet. Hem-

vårdspersonalen saknar tillgång till att läsa alternativt att dokumentera i det data-

baserade verksamhetssystemet. Det upprättas individuella vård- och omsorgsplaner

(IVOP) och till viss del sker dokumentation av utförandet av sociala insatser i per-

sonakter. I samtliga IVOP vi tagit del av har brukaren varit delaktig. Men trots att

en del dokumentation sker så finns, enligt vår bedömning, stora utvecklingsbehov

avseende sociala dokumentationen i utförandet, både av IVOP och för att dokumen-

tera väsentliga händelser. Vår bedömning är att dokumentationen för närvarande

inte stämmer överrens med lagstiftningens intentioner eller aktuella föreskrifter. Vi

rekommenderar även att nämnden låter upprätta riktlinjer/vägledning för nämn-

dens ambitionsnivå avseende innehållet i insatserna.

För att besvara revisionsfrågan har vi utgått ifrån följande revisionskriterier:

 Handläggningstider (från ansökan till verkställighet) för hemvårdsinsatser?
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 Hur överlämnas beslutet från handläggare på biståndsenheten till ”verkställa-

ren” ute i verksamheten?

 Hur omsätter ”verkställaren” beslutet till konkreta insatser?

 Är pensionären eller närstående delaktig i utformandet av en genomförande-

plan?

 Dokumenteras verkställigheten av beslutet i enlighet med de krav som finns i

socialtjänstlagen?

Granskningen av revisionskriterierna redovisas i respektive avsnitt i revisionsrap-

porten tillsammans med våra iakttagelser och bedömningar.
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1. Inledning

Socialtjänstlagen reglerar att utredningar och beslut om insatser ska dokumenteras,

likaså ska verkställigheten dokumenteras. Dokumentationen ska utvisa beslut och

åtgärder samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Dokumentation-

en är främst till för att säkerställa att brukaren får den beviljade insatsen. Den är

också till för att underlätta arbetet kring den enskilde, att säkerställa att informat-

ionen överförs mellan olika personalgrupper, exempelvis olika arbetslag, vid sjuk-

dom och semester hos personalen.

Hemtjänstinsatser/hemvårdsinsatser är behovsbedömda i enlighet med social-

tjänstlagen. För att säkerställa att beviljade insatser verkligen utförs och kommer

brukaren till godo, krävs att det finns säkra rutiner, som är väl kända av all involve-

rad personal.

1.1. Uppdrag och revisionsfråga
Revisorerna i Lekebergs kommun har gett Kommunal Sektor PwC i uppdrag att

granska om processen från handläggning av insats till utförande av insats är säker.

Revisionsfråga: Är processen från beslut om insats till verkställighet och utförande
av beslut om insats ändamålsenlig och kvalitetssäkrad?

Revisionskriterier som ska besvaras i granskningen:

 Handläggningstider (från ansökan till verkställighet) för hemvårdsinsatser?

 Hur överlämnas beslutet från handläggarna på biståndsenheten till ”verkställa-

ren” ute i verksamheten?

 Hur omsätter ”verkställaren” beslutet till konkreta insatser?

 Är pensionären eller närstående delaktig i utformandet av en genomförande-

plan?
 Dokumenteras verkställigheten av beslutet i enlighet med de krav som finns i

socialtjänstlagen?

1.2. Metod och avgränsning
Granskningen avser Vård- och omsorgsnämnden och avgränsas till övergripande

nivå avseende riktlinjer och rutiner. Intervju har gjorts med förvaltningschef, en-

hetschef för hemvården, enhetschef för vuxenenheten, biståndsbedömare från vux-

enenheten samt två personal från respektive geografiskt hemvårdsområde inom

kommunen. Verifiering av handläggnings- och utförandeprocessen görs genom

granskning av 10 beslut om hemvårdsinsats, tider för handläggning och doku-

mentation av utförandet.

Dokumenterade underlag för granskningen: Nämndens mål från år 2010, Utveckl-

ingsplan 2013 inklusive mål, Värdighetsgarantier, Internkontrollplan 2012, Dele-

gationsordning 2011, Delårsrapport, underlag för Individuell Vårdplan, rutiner för

Individuell Vårdplan, Rutiner för ansökan om bistånd enligt SoL, Kontaktmanna-

skap, avvikelser – statistik samt statistik avseende utförd tid.
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2. Granskningsresultat

2.1. Nationell styrning ”från handläggning till ut-
förd insats”

Bestämmelser om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten finns

framför allt i 11 kap SoL (Socialtjänstlagen). Som ett komplement till dessa be-

stämmelser har Socialstyrelsen utfärdat föreskrifter och allmänna råd om doku-

mentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser (SOSFS

2006:5), se bilaga1, med kortfattat utdrag ur föreskriften.

Vid granskningen har vi utgått från lagstiftning samt från kommunens egna riktlin-

jer och rutinbeskrivningar som rör handläggning och dokumentation. Vi har även

utgått från Socialstyrelsens publikation ”Handbok för handläggning och doku-

mentation inom socialtjänsten”, utgiven i maj 2006, reviderad 2010.

2.2. Organisation och ansvarsfördelning
2.2.1. Nämnden
Vård- och omsorgsnämnden sammanträder vid fem tillfällen under året och det

hålls sju arbetsutskott. Innevarande år har nämnden bl a ägnat tid till att diskutera

och ta fram nya mätbara mål kopplade till den övergripande utvecklingsplanen för

2012, antagen av fullmäktige 2012-04-19. I september antogs konkretiserade

nämndsmål, vilka ska börja gälla från år 2013. Till respektive målområde ska anges

aktiviteter som ska leda till måluppfyllelse samt anges vem/vilka som ansvarar.

Under tiden har de mål som antogs december 2010 gällt inom verksamheterna.

Inget av dessa övergripande mål har varit inriktade mot att styra handläggning eller

utförandet i hemvården, de granskade områdena.

Nämnden har i juni 2012 beslutat införa tre värdighetsgarantier, vilka ska börja

gälla från december 2012. En av garantierna är riktad mot verksamhet vid särskilda

boenden, en avser vilka rutiner som gäller i samband med synpunkter och klagomål

samt en är riktad mot hemvårdsverksamhet. Garantin avseende hemvårdsinsatser

gäller att hemvården ska meddela den enskilde om tidsbestämd insats ändras mer

än 15 minuter. Garantierna håller för närvarande på att förankras.

En internkontrollplan för nämndens verksamheter antogs i juni i år. Tre av de kon-

troller som ingår i internkontrollplanen har direkt bäring på granskningsområdet,

nämligen kvalitet (identifierade risker), avvikelser/synpunkter och biståndsbeslut

(antal beslut/avslag/överklagningar). Uppföljning sker med varierande frekvens

men regelbundet under året och rapporteras till MAS alternativt förvaltningschef.

Nämnden får en årlig redovisning av kontrollerna.

Inom nämndens ansvarsområde har under några år pågått ett arbete med att skapa

ett gemensamt kvalitetsledningssystem. Avsikten var att arbetet skulle genomföras

med ett brett engagemang och med delaktighet från alla nivåer inom organisation-

en. Arbetet med Kvalitetsbyrån, d v s med att upprätta olika riktlinjer och rutiner
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för arbetet med ständiga förbättringar, har delvis legat nere på grund av föränd-

ringar i ledningsorganisationen. Det har dessutom kommit en ny föreskrift SOSFS

2011:9 om ledningssystem för kvalitetsarbetet (gällande från 2012-01-01). Författ-

ningen är nu gemensam för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verk-

samheter enligt LSS. Nämnden fattade i juni beslut om att uppdra till förvaltnings-

chef (verksamhetschef) och MAS/MAR att påbörja arbetet utifrån den nya författ-

ningen om ett sammanhållet ledningssystem.

2.2.2. Vård- och omsorgsförvaltningen
Under hösten 2011 har förvaltningsorganisationen präglats av arbetet med en ny

organisation, vilken sjösattes under våren 2012. Sista enhetschefen kom på plats i

november 2012. Enligt förvaltningschefen har intentionen varit att få en organisat-

ion som överensstämmer med omvärldens krav och som visar en tydlighet mot om-

givningen.

Inom verksamhetsorganisationen finns nu fem enheter med var sin ansvarig chef:

 En för vardera särskilda boende, Oxelgården och Linden, äldreomsorgen

 En för hemvården, äldreomsorgen

 En för vuxenenheten; inklusive biståndsbedömning inom äldreomsorgen

 En för LSS-verksamhet och socialpsykiatri

I stab till förvaltningschef och enheter/verksamheter finns MAS/MAR, controller

och verksamhetsutvecklare.

I nuläget saknas verksamhetsplan övergripande för nämnden över vilka aktiviteter

förvaltningen planerar att genomföra under året för att uppnå de övergripande må-

len. Det saknas motsvarande planer för de olika enheterna. Det finns en Årscykel för

uppföljning där det bl a framgår tidpunkter för olika uppföljningar som ska göras

inom verksamheterna samt när de ska återrapporteras till nämnden.

Hemvården

Sedan årsskiftet är hemvården en sammanhållen enhet som leds av en enhetschef.

Enhetschefen har ett stort ansvarsområde med ca 60 underställda. Det är drygt 40

undersköterskor samt sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Undersköterskorna är

organiserade i två huvudgrupper, Yttre (Mullhyttan och övriga ytterområden) re-

spektive Inre (centrala1 och centrala 2). I oktober i år var det nära 100 personer

som fick stöd och insatser från hemvårdspersonalen. Hemvårdsinsatserna har de

senaste månaderna ökat i antalet timmar motsvarande ca 20 %. Enligt uppgift från

intervjuerna har hemvårdspersonalen blivit bättre på att samarbeta över gränserna.

Hemvårdens arbetsinsatser planeras genom ett digitalt system, Laps Care, som vi-

sar vilka personer som ska ges insatser under dagen samt vilka insatser som ska

utföras.

Vuxenenheten

Till vuxenenheten hör två biståndsbedömare som utreder och bedömer behov av

bl a hemvårdsinsatser. Det har varit en del omsättning på tjänsterna, men en av

biståndsbedömarna har arbetat flera år i kommunen. Sedan november finns en ny

chef för enheten. För arbetet med handläggning finns skriftliga rutiner gällande

ansökan om bistånd enligt SoL. Rutinerna togs fram efter en tillsyn gjord av Social-

styrelsen i juni 2011. Vi har tagit del av rutinerna.
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2.3. Iakttagelser och bedömning

Vår bedömning är att det inom både nämnd och förvaltning under senaste året på-

gått ett arbete för att tydliggöra ansvarsfördelning, förbättra styrning och uppfölj-

ning, ordna struktur för utförandet samt för hur verksamhetens utfall ska återrap-

porteras till nämnden. Arbetet med att utveckla styrning och uppföljning pågår fort-

farande.

Vi har inte kunnat ta del av hur nämndens nyligen antagna mål kommer att förank-

ras i verksamheterna. Vår bedömning är dock att den förändrade organisationen är

mer ändamålsenlig än tidigare och vi ser fram emot arbetet med att upprätta ett

sammanhållet ledningssystem för kvalitetsarbetet.

2.4. Handläggningstider för hemvårdsinsatser
Nämnden har inte satt upp några mål som direkt anger önskvärd minsta tid för

handläggning av hemvårdsinsatser. I de nyligen upprättade rutinerna kan vi se att

handläggare ska ta kontakt inom en vecka från det att förfrågan har inkommit samt

att ett möte ska ske inom 14 dagar. Om ansökan görs av en ny kontakt brukar bi-

ståndsbedömaren alltid göra ett hembesök för att lämna information och starta ut-

redning. Inom förvaltningen har teamarbetet utvecklats och i de fall det ska göras

en vårdplanering på Universitetssjukhuset deltar alltid sjuksköterska, arbetstera-

peut och biståndshandläggare.

När utredning och bedömning är gjord sänds alltid ett skriftligt beslut till brukaren.

Beroende på hur bråttom det är att verkställa insatsen underrättas utföraren, an-

tingen under hand i samband med själva utredandet eller efter att beslut fattats.

Vi har kontrollerat tio olika utredningar och beslut om hemvårdsinsatser. Samtliga

granskade utredningar var slutförda inom 14 dagar och överlämnade till enhetschef

för hemvården för utförande. Handläggningsprocessen dokumenteras inte separat i

journalanteckningar utan det mesta skrivs i utredningen.

2.5. Hur överlämnas beslutet från handläggare
till verkställare?

Det finns inga skriftliga rutiner på hur beslut ska överlämnas till utförare. I prakti-

ken går det till så att biståndsbedömare skickar ett meddelande till enhetschefen

som tar emot beslutet, läser det och noterar att verkställighet ska påbörjas. Enligt

enhetschefen är målet att den enskilde ska få tillgång till den beslutade insatsen

inom två dagar.

Enhetschefen överlämnar beslutet till någon av de fyra hemvårdsplanerarna som

registrerar och i ett digitalt planeringssystem, Laps Care, lägger in vilka insatser

som ska utföras. Planeraren informerar ansvarig grupp genom att notera i ett block

om att nytt beslut/förändring om insats har inkommit. Ansvarig grupp ska dagligen

läsa av listan och blir på så sätt informerad om att nytt beslut inkommit. De får

också del av en utskrift av beslutet och en planeringslista på vilka arbetsinsatser

som ska utföras hos olika brukare under dagen.
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2.6. Iakttagelser och bedömning
Efter vår granskning och kontroll av tio utredningar avseende hemvårdsinsatser är

vår bedömning att handläggningstiderna i samtliga fall understiger 14 dagar och att

beslut överlämnas skyndsamt till utförare.

Vi saknar skriftliga rutiner som tydliggör vad som ska göras efter det att ett beslut

mottagits av utföraren. Enhetschef noterar visserligen att beslutet verkställts genom

en registrering i verksamhetssystemet, men detta är mest en teknikalitet som visar

att beslutet tagits emot. Det är inte något kvitto på att utförandet verkligen startat.

Enhetschef dokumenterar inte i verksamhetssystemet om vad som händer i respek-

tive ärende. Hemvårdspersonalen har inte tillgång till det databaserade verksam-

hetssystemet utan deras dokumentation av utförandet sker för hand på pappersdo-

kument som förvaras i respektive grupplokal.

2.7. Hur omsätter verkställaren beslutet till in-
satser?

När planerarna registrerar nya beslut om insatser i planeringssystemet utgår de

från genomsnittliga schablontider för utförandet. Den verkliga utförandetiden kan

variera lite beroende på vilken brukare som besöks, ”dagsformen” hos brukaren och

på vilken personal som utför insatsen. Inom hemvårdsgruppen utses en kontakt-

man till brukaren. Enligt den skriftliga rutinen ifrån Kvalitetsbyrån ska varje bru-

kare ha två utsedda kontaktmän som ska samverka med varandra. Kontaktmannen

ansvarar för introduktionssamtal och att samla information till planering av Indivi-

duell vård- och omsorgsplanering (IVOP – kallas i lagtexten för genomförandepla-

nen). Kontaktmannen har även en del andra ansvarsområden, vilka framgår av den

skriftliga rutinen.

När utförandet av beslutad insats startar utgår hemvårdspersonalen från vad som

anges i beslutet. Vi får en del exempel på otydligheter/osäkerheter om vad som me-

nas av hemvårdspersonalen, t ex inhandling ”vid behov”, personlig hygien (rakning

ingår, men ingår hårrullning?). Biståndsbedömare och hemvårdspersonal har inte

några regelbundna gemensamma möten för principiella diskussioner om innehållet

i insatserna. Det saknas skriftliga riktlinjer/vägledning för nämndens ambitionsnivå

avseende innehållet i insatserna.

Vid första besöket brukar hemvårdspersonalen överlämna information till brukaren

om hemvården samt uppgifter på hur de kan nås. Enligt den intervjuade hemvårds-

personalen ska IVOP upprättas inom två – tre veckor efter kontakt med ny brukare,

men enligt intervjuad personal så är detta svårt att uppfylla. Svårigheterna beror bl

a på problem att få till en gemensam tid med teamet (hemvårdspersonal, sjukskö-

terska och arbetsterapeut).

Personalen har inte fått någon speciell utbildning för att upprätta genomförande-

planer eller för hur dokumentation av utförandet ska ske eller vad som ska doku-

menteras. Information har lämnats på arbetsplatsträffar, både om dokumentation

av utförande och mallar för IVOP. Vid vår granskning uppmärksammar vi att hem-

vårdspersonalen fortfarande använder en gammal mall och inte den som finns i den

gemensamma Kvalitetsbyrån. Vid intervjuerna får vi också veta att hemvårdsperso-
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nalen i stort sett aldrig går in i det gemensamma intranätet för att hämta ut revide-

rade dokument utan de kopierar sådana mallar de brukar använda.

2.8. Pensionärens eller närståendes delaktighet?
Vi får lite olika uppgifter om genomförandeplaner finns upprättade för samtliga

brukare med beslut om hemvårdsinsatser. Enligt hemvårdspersonalen så har alla

brukare en genomförandeplan, men planen kan vara äldre än ett år, vilket inte är

förenligt med rutinerna.

Enligt enhetschef så är ungefär hälften av planerna aktuella. För några månader

sedan startades en ny rutin där sjuksköterskan fick uppgiften att kontrollera och

påminna om att IVOP upprättas inom föreskrivna tidsangivelser eller vid behov och

efter detta har IVOP-arbetet tagit fart igen.

IVOP upprättas alltid i brukarens hem och brukaren är alltid delaktig. Originalet

lämnas i hälso- och sjukvårdspärmen (blå pärm) som förvaras hos brukaren. Kopia

på IVOP finns i en personakt i hemvårdslokalen.

Vi granskade tio olika personakter utifrån ett antal kontrollmål:

 I samtliga IVOP framgick vilka som närvarit vid upprättandet.

 I samtliga IVOP hade brukaren deltagit.

 Inga mål hade angetts för insatsen – vad skulle uppnås?

 Det framgick inte i något fall när och hur insatsen skulle utföras.

 Det framgick när planen hade upprättats.

 Det framgick inte när och hur planen ska följas upp.

2.9. Dokumenteras verkställigheten i enlighet
med lagstiftningen?

I hemvårdslokalen finns personakterna förvarade i låsbara plåthurtsar. Varje bruka-

res dokumentation hålls samman i en personakt med ”fliksystem”. Det är en god

ordning bland dokumenten. Enligt den intervjuade personalen har de inte fått nå-

gon regelrätt utbildning i vad som gäller dokumentation av utförandet av insatser

som beviljats enligt SoL. Det har lämnats information på arbetsplatsträffar, men

personalen känner sig osäkra på vad som ska dokumenteras.

En annan svårighet är att personalen både ska dokumentera i brukarens hem, i den

blåa pärmen där, och därefter när de kommer till hemvårdslokalen, på separata

dokument i personakten. De tycker det är svårt att ta sig tid för att dokumentera

hemma hos brukaren och det är svårt att komma ihåg att även göra noteringar när

de anländer till lokalen. Dokumentationen görs manuellt på papper. När vi kontrol-

lerar tio personakter kan ses att det inte dokumenteras regelbundet och det som

skrivs är ofta förenat med hälso- och sjukvårdsdokumentation.

Under senaste tiden har ett nytt sätt att rapportera avvikelser (avvikande hän-

delse/riskfylld situation) börjat användas av utförarna. Det finns skriftliga rutiner

som anger att hemvårdspersonalen ska rapportera exempelvis missade besök, ej
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utförda insatser enligt IVOP och brister och felaktigheter i dokumentationen. Inom

hemvården är det några som utbildats för att registrera uppgifterna i avvikelsemo-

dulen som är kopplad till verksamhetssystemet. Enligt hemvårdspersonalen är det

inte så tydligt vad som menas med en avvikelse och vad som är viktigt att rappor-

tera eller dokumentera. Den statistiksammanställning för januari t om oktober 2012

vi tar del av visar på två dokumentationsavvikelser under september och 52 ej ut-

förda insatser fördelat över samtliga månader men med en topp i januari och i au-

gusti.

2.10. Iakttagelser och bedömning
Efter intervjuer och kontroller av hemvårdspersonalens dokumentation är vår be-

dömning att individuella vårdplaner (IVOP) upprättas och att pensionären är del-

aktig vid uppförandet. Vår bedömning är dock att IVOP inte överensstämmer med

intentionerna i lagstiftningen och med de föreskrifter som gäller inom socialtjäns-

ten. Att upprätta genomförandeplaner och att dokumentera utförandet, så att det

görs i enlighet med lagstiftningen, är ett stort utvecklingsområde för nämnden.

Det görs inga kontroller på handläggningstider eller på hur/på vilket sätt doku-

mentationen sker av utförandet. Det finns en struktur och rutiner för att registrera

avvikelser, enligt intervjuerna med personalen är det lite oklart vad som menas med

en avvikelse när det gäller dokumentationen och vad som är väsentlig händelse att

dokumentera.

Vi saknar riktlinjer/vägledning för innehållet i insatsen där det framgår nämndens

viljeinriktning/ambitionsnivå för insatsen. Vad är rimligt att utföra, vad motsvarar

skälig levnadsnivå? Riktlinjer för insatsen kan endast vara en vägledning och indi-

viduella undantag kan göras, men riktlinjer gör det tydligare för den personal som

ska utföra insatsen om vad som kan vara skäligt/rimligt att utföra, vilket gör det

tydligare för alla parter.

Vi har förstått att det utvecklingsarbete som pågått i Kvalitetsbyrån, med att upp-

rätta kvalitetsledningssystem, inte har förståtts av samtliga inom hemvårdsgrup-

perna och att hemvårdspersonalen inte kommit igång med att använda nya mallar.

Den mall som används och som vi tagit del av vid granskning av personakter, be-

dömer vi inte överensstämma med vad som ska ingå i en genomförandeplan enligt

föreskrifter.

Vi bedömer att hemvårdspersonalen inte dokumenterar verkställigheten enligt de

krav som finns i socialtjänstlag och föreskrifter. Vi vet sedan tidigare granskningar

att hemvården lagt kraft på att registrera beslut och insatser i det databaserade pla-

neringssystemet Laps Care i syfte att styra personalresurserna på ett effektivt sätt.

Planeringsunderlagen innehåller en hel del information till hemvårdspersonalen,

vilket enligt vår bedömning kan ha lett till att den sociala dokumentationen av utfö-

randet blivit eftersatt. Vi kan även konstatera att hemvårdspersonalen inte har till-

gång till verksamhetssystemet Procapita (som biståndsbedömare dokumenterar i

och där chef noterar att verkställighet startat), varken för att läsa eller dokumentera

i. Detta förhållande gör arbetsuppgiften besvärligare och mer omständlig för dem,

vilket i sin tur kan leda till brister i informationsöverföringen.
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Bilaga 1 – OBS! kortfattat utdrag!! Utdrag ur Socialstyrelsens föreskrifter och

allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande

av insatser enligt bl a SoL (SOSFS 2006:5)

5 kap Dokumentation i samband med handläggning av ärenden -

Personakt och journal

Föreskrifter

1 § Handläggning av ett ärende ska dokumenteras fortlöpande.

Allmänna råd
Dokumentationen bör hållas samman i en personakt som hör till den nämnd som ansvarar
för handläggningen av ärendet. Handläggningen bör dokumenteras i en journal. Om ett
ärende utreds och avgörs vid ett och samma tillfälle, kan handläggningen dokumenteras i ett
beslutsunderlag.
…..

6 kap Dokumentation i samband med genomförande av insatser –
Genomförandeplan
1 § ..
…….
Allmänna råd
Hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan,
såvida det inte framgår av någon annan plan eller är uppenbarligt obehövligt.
Genomförandeplanen bör:

 i regel upprättas inom den verksamhet som svarar för det praktiska genomförandet, och

 med utgångspunkt i ett beslut om en insats och målet för insatsen beskriva hur den

praktiskt skall.

Av planen bör det bl a framgå:

 om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka,

 vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den,

 när och hur insatsen eller delar av den skall genomföras,

 på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planeringen,

 vilka personer som har deltagit i planeringen,

 när planen har fastställts, och

 när och hur planen ska följas upp.

Genomförandeplanen bör höra till den enskildes personakt.

Personakt och journal hos den som genomför en insats
2 § Genomförande av ett beslut om en insats ska dokumenteras fortlöpande.
….
Av journalen bör bla följande framgå (obs endast ett utdrag):

 när insatsen eller olika delar av insatsen har påbörjats,

 när genomförandeplanen har upprättats,

 på vilket sätt den enskilde har utövat sitt inflytande över det praktiska genomförandet

av insatsen,

 när genomförandeplanen har följts upp och reviderats,

 vad som kommit fram av betydelse vid kontakter med den enskilde eller andra som har

lämnat uppgifter i samband med genomförandet,

 vad som uppnåtts i förhållande till de uppsatta målen för insatsen,

 om den enskildes behov har förändrats,

 om klagomål framförts mot genomförandet och vilka åtgärder som vidtagits, osv---”
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