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Syfte  
Syftet med denna rutin är att den sociala dokumentationen gällande genomförandet av 
insatser ska ske enligt föreskrivna regelverk och allmänna föreskrifter. Detta för att garantera 
att samtliga utförarverksamheter inom Sundbyberg stad dokumenterar på ett likartat sätt.  
 

Omfattning  
Rutinen omfattar samtliga utförarenheter, inom Äldreförvaltningen Sundbybergs stad 
(kommunens regi, privata entreprenörer och Lovföretag inom hemtjänst).  

 
Ansvar 
Samtliga utförarenheter ansvarar för att denna rutin följs, såsom enhetschefer, samordnare, 
dokumentationsstödjare, annan administrativ personal, omsorgspersonal och HSL personal. 
 

Enhetschefer ansvarar för att rutinen blir känd i verksamheten. 
Dokumentationsstödjare eller annan utsedd ansvarar för att daganteckningar 
sammanfattas och att genomförandeplanen skickas till biståndsenheten. 
Kontaktperson eller annan utsedd ansvarar för att en genomförandeplan utformas 
och följs upp. Hjälper eventuellt till att skriva en levnadsberättelse samt att kontinuerligt 
skriva daganteckningar kring kund/boende/gästs vardag. 
Samtlig omsorgspersonal ansvarar för att ta del av genomförandeplanen och en 
eventuell levnadsberättelse och att kontinuerligt skriva och läsa daganteckningar. 
HSL personal ansvarar för att informera omsorgspersonalen i verksamhetssystemet 
Treserva om förändringar eller annat som rör hälso- och sjukvårdsinsatser. HSL 
personalen ansvarar även för att skicka vårdplaner till omsorgspersonalen på 
Äldreboendena i verksamhetssystemet Treserva. 

 

Tillvägagångssätt 
Alla kunder/boenden/gäster ska det föras en social dokumentation kring. Det ska finnas en 
skriftlig akt för alla kunder/boenden/gäster och dokumentationen ska ske i 
verksamhetssystemet Treserva. 
 
Dokumentationen ska innehålla: 

 Kopia av biståndsuppdraget (ska finnas i den skriftliga akten) 

 Genomförandeplan (ska finnas i den skriftliga akten) 

 Daganteckningar/Journalanteckningar 

 Eventuell levnadsberättelse (ska finnas i den skriftliga akten) 

 Eventuell vårdplan (Äldreboende) (ska finnas i den skriftliga akten) 
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KOPIA AV BISTÅNDSUPPDRAGET 
Av uppdragsdokumentet framgår det vad som har beviljats och det utgör grunden för 
genomförandeplanen. 
 
Uppdragsdokumentet går att läsa och skriva ut från verksamhetssystemet Treserva (se 
manual för Genomförandewebben Treserva, bilaga1). 
  
GENOMFÖRANDEPLAN 
En ny kund, gäst eller boende ska tillsammans med dess anhöriga och utförarenheten skriva 
en genomförandeplan kort efter att insatsen påbörjats.  
 
Vid det personliga mötet används genomförandeplansblanketten (bilaga 2). Informationen 
skrivs sedan in i Treservasystemet och dokumentet ska skrivas ut för underskrift(se manual 
för Genomförandewebben Treserva, bilaga1, för att få hjälp med detta moment). 
 
Kunden/boenden/gästen eller dess företrädare samt biståndshandläggaren ska ha en kopia 
av genomförandeplanen och originalet ska sitta i den skrivna personakten. 
 
Dokumentationsstödjarna eller annan utsedd skickar genomförandeplanen till 
biståndshandläggaren i Treservasystemet senast efter 1 månad (efter att insatsen startat).  
 
Genomförandeplanerna följs upp (efter 6 månader) tillsammans med 
kunden/boenden/gästen och dess företrädare. Har målen uppnåtts? Ett nytt 
uppföljningsdatum sätts efter varje uppföljningstillfälle.  
 
Om kunden/boenden/gästens omsorgsbehov förändrats ska genomförandeplanen ändras 
tidigare än uppföljningsdatumet. 
 
Uppföljning och ändringar läggs in i Treservasystemet. Kunden/boenden/gästen eller dess 
företrädare samt biståndshandläggaren behöver inte ha en kopia på uppföljningen vid 
oförändrade insatser. Behövs dock vid ändringar av genomförandeplanen.   
 
 
 
DAGANTECKNINGAR/JOURNALANTECKNINGAR 
Daganteckningar skrivs i verksamhetssystemet Treserva (se manual för 
Genomförandewebben Treserva, bilaga1). 
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När ingenting avviker från genomförandeplanen ska en sammanfattning ske regelbundet. 
Äldreboenden: sammanfattar 1 gång i veckan de boendes vardag. 
Hemtjänsten: sammanfattar 1 gång i månaden. 
Dagverksamhet: sammanfattar 1 gång i veckan respektive var 14:e dag beroende på hur 
många dagar gästen går på dagverksamhet. 
 
I Treservasystemet går det att söka upp och läsa daganteckningar efter semester, sjukdom 
eller annan frånvaro (se manual för Genomförandewebben Treserva, bilaga1). 
 
Daganteckningar ska sammanfattas 1 gång i månaden till journalen av 
dokumentationsstödjarna eller annan utsedd på respektive enhet. Daganteckningarna 
försvinner från Treservasystemet efter 6 månader. 
 
LEVNADSBERÄTTELSE 
Kunden/boenden/gästen kan välja att skriva en levnadsberättelse. Frågan ska ställas till 
kunden/boenden/gästen i samband med att genomförandeplanen görs och svaret ska kryssas 
i genomförandeplanen När genomförandeplanen följs upp ska frågan om levnadsberättelse 
återigen ställas. 
 
Det finns en levnadsberättelseblankett att lämna ut till kunden/boenden/gästen (bilaga 4).  
 
Omsorgspersonalen ska vid behov hjälpa till att göra levnadsberättelsen tillsammans med 
kunden/boenden/gästen.  
 
Levnadsberättelsen kan skrivas i Treservasystemet och sparas.  
 
Ett ex. av levnadsberättelsen ska sitta i den skrivna personakten. Även 
kunden/boenden/gästen ska få frågan om de vill ha ett ex. av sin levnadsberättelse. 
  
VÅRDPLAN (gäller Äldreboende) 
Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och dietist kan i verksamhetssystemet Treserva 
skicka vårdplaner/ordination/instruktion om insatser till omsorgspersonalen på ett 
Äldreboende. 
Vid en ny vårdplan ska ansvarig HSL personal skicka ett meddelande till samtliga 
omsorgspersonal på enheten om den nya vårdplanen.  
 
Kontaktpersonen kvitterar och skriver ut vårdplanen ifrån verksamhetssystemet Treserva 
samt sätter in den i boendens personakt. 
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Omsorgspersonalen kan skriva uppföljningsanteckningar gällande vårdplanen i Treserva. Ett 
meddelande ska då skickas till ansvarig HSL personal om att uppföljningsanteckningen 
gjorts. 
 
Ansvarig HSL personal avslutar alltid vårdplanen. 
 
INGA daganteckningar gällande hälso- och sjukvård ska förkomma, utan ALL 
dokumentation kring HSL (hälso- och sjukvård) ska ske i vårdplanen eller i 
meddelandefunktionen, Treserva.  
 
AVSLUTA KUNDER/BOENDE/GÄSTER 
När kunden/boenden/gästen avslutar sina insatser eller avlider ska kontaktpersonen skriva 
ut ALL journal från Treserva och skicka till ansvarig biståndshandläggare på 
Äldreförvaltningen. 
 
 
JOURNAL/DAGANTECKNING NÄR TRESERVA INTE FUNGERAR 
Vid de tillfällen då verksamhetssystemet Treserva inte går att dokumentera i ska viktig 
journal/daganteckning föras på en speciell blankett. Denna dokumentation förs sedan över i 
Treserva när det återigen går att dokumentera i systemet (Bilaga.5). 
 

Utrustning 
Verksamhetssystemet Treserva 
 

Referenser 
Socialtjänstlagen 
Patientsäkerhetslagen 
 

Referensdokument 
 
 

Bilaga 
Bilaga 1. Manual för Genomförandewebben Treserva 
Bilaga 2 Genomförandeplan hemtjänst, äldreboende, dagverksamhet, 
avlösning/fritidsledsagning och trygghetslarm 
Bilaga 3. Lathund på HUR vi kan dokumentera 
Bilaga 4. Levnadsberättelse 
Bilaga 5. Blankett Journal/daganteckning  


