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1 Genomförandeplan (GP) 

1.1 Vad är en genomförandeplan? 

Genomförandeplanen beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för 

den enskilde. 

Genomförandeplanens uppgift är också att säkerställa att den enskilde får inflytande 

över hur insatserna planeras och utförs. 

I genomförandeplanen ska det framgå: 

 Vilka som är delaktiga i planeringen 

 Vad som ska göras – vilket eller vilka mål som gäller för insatsen som är beviljad  

 Hur och när stödet ska utföras 

 Vem som ska göra vad  

 När uppföljning av planen ska ske och vem som är ansvarig 

1.2 Planera genomförande 

Genomförandeplanen upprättas med utgångspunkt i handläggarens uppdrag till 

utföraren. I genomförandeplanen dokumenteras sedan delmål när det behövs samt 

hur och när insatsen ska genomföras. Det görs med hänsyn till den enskildes 

självbestämmande och integritet. Utföraren behöver också ta ställning till vilket 

arbetssätt och vilka metoder som behövs. Detta ska fortlöpande dokumenteras för att 

man ska kunna följa upp vilka arbetssätt och metoder som fungerar och stärker den 

enskildes resurser. 

1.3 Delaktighet 

Verksamheten bör alltid eftersträva att den enskilde är med och planerar insatserna. 

Delaktighet kan ske på olika sätt och vi behöver anpassa vår kommunikation för att ge 

den enskilde möjligheten att vara delaktig i största möjliga mån utifrån förmåga. 

Det är dock inte alltid som den enskilde vill eller förmår delta i planeringen. Då är det 

viktigt att detta respekteras, men genomförandeplanen skall ändå upprättas.  

När planeringen gäller insatser för ett barn ska barnet få relevant information och ges 

möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets 

ålder och mognad. Det är vuxnas ansvar att bedöma om ett barn ska vara med på ett 

planeringsmöte eller inte. Många gånger finns det inga hinder, men ibland är det inte 

förenligt med barnets bästa. 
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1.4 Anhöriga 

Om den enskilde vill kan ytterligare personer delta i planeringen. Anhöriga kan vara en 

resurs för den enskilde och har ofta värdefull kunskap om den enskilde som är viktig 

att ta del av.   

När insatsen samtidigt är ett stöd eller avlösning till en anhörig som vårdar eller 

stödjer den enskilde är det särskilt betydelsefullt att även inhämta uppgifter från och 

involvera den anhöriga i planeringen, efter samtycke från den enskilde. 

  



   

5 

 

2 Gör en GP i procapita utifrån ett uppdrag enligt 

IBIC från handläggare 

Inför genomförandeplanplanering uppdatera personbilden så att den innehåller 

aktuella uppgifter. 

 

 

 

 Klicka på arket ”ny” 

 Välj ”No”, att inte kopiera föregående GP. 

 Välj ”Yes” om det handlar om årlig uppdatering, se rubrik 6. 

 Fyll i Datum för upprättande dvs dagens datum 

 Fyll i Planerat uppföljningsdatum, om ett år 

 Välj ansvarig chef i rullgardinsmenyn 

 Om det inte redan är förbockat, bocka för Beslut och Insats 

2.1 Dokumentera delaktighet 

Delaktighetensbocken kryssas i om den enskilde eller legal företrädare tagit del av 

innehållet muntligt eller skriftligt och godkänt den.  

Med legal företrädare avses god man, förvaltare eller för omyndiga personer 

förälder/vårdnadshavare/förmyndare.  

 Om den enskilde eller legal företrädare varit delaktig vid upprättandet bocka i rutan. 
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 I rutan under bocken skriver du på vilket sätt den enskilde varit delaktig. 

Om den enskilde inte vill/förmår vara delaktig i upprättandet av 

genomförandeplanen kryssas inte rutan i.  

 Bocka för personer som varit delaktiga under ”kontakter” och ”närstående”. 

 Skriv in eventuella övriga deltagare. 

 Spara genom att trycka på blå disketten 

 

 

 

 Gå sedan vidare till insatsfliken 

 

Inför genomförandeplanering;  

 Ta del av informationen som finns i dokumentationsfliken, under ”uppdrag till utförare” 

I samband med att beslutet verkställs i procapita har ansvarig chef kopierat in 

uppdraget här. Här kan du läsa stora delar av den utredning eller uppföljning som 

handläggaren gjort.  Den enskilde har samtyckt till att utförare tar del av denna 

information.  

 Markera och kopiera rubrikerna beslut, övergripande mål, samt livsområden som det finns 

bedömt och avsett funktionstillstånd under.  

 

 

 

 

 

 



   

7 

 

2.2 Att läsa uppdraget från handläggare 

Handläggaren gör två sammanvägda bedömningar om hur aktiv och delaktig den 

enskilde kan vara vid genomförandet av en aktivitet inom respektive livsområde.  

Handläggaren bedömer också den enskildes grad av begränsning enligt skala utifrån 

ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). 

 

Bedömt funktionstillstånd: grad av begränsning enligt skala 

Nuläget för den enskilde. Vilka resurser och begränsningar den enskilde har inom 

livsområdet. Det beskrivs även vilka faktorer som kan vara stödjande och hindrande. 

 

Avsett funktionstillstånd - mål: grad av begränsning enligt skala 

Mål inom livsområdet. Funktionstillstånd som bedöms möjligt att uppnå för den 

enskilde.  

 

Skala: 

      

  Ingen         Lätt      Måttlig                                        Svår                                           Total 

 Handläggare beskriver också inriktningen på det stöd den enskilde behöver. 

 

Stödjande/tränande insatser innebär att den enskilde på något sätt är med i 

insatsens genomförande och målet är ofta att behålla eller stärka sin förmåga att 

genomföra aktiviteten och vara delaktig.  

 

För mer preciserad inriktning av stödjande/tränande insatser används också de 

individstödjande agerandetyperna i KSI
1
; 

 Färdighetsträning – aktivitet att lära, förbättra eller utveckla färdigheter. 

 Råd och information – att ge råd eller information för att uppmuntra en förändring 

av eller behålla förmågan. 

                                                        
1
 http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/ksi  

http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/ksi
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 Stödjande samtal – Teori- och metodbaserat samtal för att hitta strategier för att 

lösa problem och svårigheter som uppstår genom det dagliga livets krav och den 

enskildes förmåga. 

 Praktiskt stöd – aktivitet att praktiskt stödja eller guida den enskilde.  

 Emotionellt stöd – aktivitet att känslomässigt stödja eller motivera den enskilde 

 

Kompenserande insatser innebär att insatsen helt utförs åt den enskilde när den 

enskilde inte kan utföra aktiviteten. Målet är då ofta att på olika sätt säkerställa den 

enskildes delaktighet inom aktuellt livsområde.   

Observera att insatser som exempelvis bostad med särskild service i sig innebär rätt till 

visst stöd enligt LSS, och att målen som valts ut snarare visar vad som är prioriterat 

just nu än en exakt beskrivning av allt som den enskilde behöver stöd och hjälp med.  

 

 Gå till insatsfliken i genomförandeplanen och välj frastext: P-T som heter ”Stöd och service, 

GP utifrån uppdrag från handläggare”.  

 

 Klistra in rubrikerna beslut, övergripande mål, samt livsområden som det finns bedömt och 

avsett funktionstillstånd under från fliken ”Uppdrag till utförare”  

2.3 Om personen 

Om det finns information under fliken ”uppdrag till utförare” kopierar du 

informationen under rubriken ”Om X ” (byt ut X till individens namn) Informationen 

kan behöva revideras om förändringar skett. 

När det inte finns information: Lägg till en mycket kortfattad beskrivning om den 

enskilde. Till exempel familjesituation, ålder, boendesituation, sysselsättning, tidigare- 

och pågående insatser. Här kan också saker som är viktiga att känna till om den 

enskilde skrivas ner. Det kan vara rädslor, bemötandeplaner, diagnoser och 

hälsotillstånd 

 Fyll i ”Om X” 

 

I bilaga 1 finns en beskrivning av vad varje livsområde innebär.  
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2.4 Delmål 

Om ett mål i uppdraget är stort och övergripande kan det vara bra att sätta mindre 

delmål. 

Målen skrivs med fördel i Att-form. T.ex. ”Att Pelle självständigt kan sköta sin hygien.” 

Sträva efter att skriva SMART mål. 

 Specifikt    

 Mätbart    

 Accepterat/attraktivt   

 Realistiskt    

 Tidsbestämt  

 

Välj frastext P-T ”Stöd och service, GP-mål IBIC” under varje mål. 

Om det inte är aktuellt med delmål tar du bort rubriken ”Delmål:” från denna del. 

 

2.5 Hur och när ska stödet utföras? 

Hur och när beskrivs för varje mål eller delmål.  Som stöd för samtal kring detta finns 

ett antal frågor att utgå från: 

 Hur ska personalen göra för att vara ett stöd för dig? 

 Vad är viktigt för dig när vi ger dig stöd? 

 När önskar du få insatsen utförd? 

 Hur vill/kan du vara delaktig? 

 

Det kan finnas andra livsområden än de som ingår i uppdraget från handläggare som 

behöver beskrivas i genomförandeplanen. Information till bedömt funktionstillstånd 

kan du hämta under fliken ”uppdrag till utförare”. 

 
 

 

 



   

10 

 

3 Gör en GP i procapita utan uppdrag enligt IBIC 

från handläggare 
Inför genomförandeplanplanering uppdatera personbilden så att den innehåller 

aktuella uppgifter. 

Även om det inte ligger någon information under fliken ”uppdrag till utförare” kan det 

finnas en nyare utredning med uppdrag enligt IBIC. Chef har behörighet att läsa 

utredningen i procapita och kan i sådana fall delge utförare informationen.  

 

 

 

 Klicka på arket ”ny” 

 Välj ”No”, att inte kopiera föregående GP för att anpassa till IBIC. 

 Välj ”Yes” om det handlar om årlig uppdatering, se rubrik 6. 

 Fyll i Datum för upprättande dvs dagens datum 

 Fyll i Planerat uppföljningsdatum, om ett år 

 Välj ansvarig chef i rullgardinsmenyn 

 Om det inte redan är förbockat, bocka för Beslut och Insats 

 3.1 Dokumentera delaktighet 

Delaktighetensbocken kryssas i om den enskilde eller legal företrädare tagit del av 

innehållet, muntligt eller skriftligt, och godkänt den.  

Med legal företrädare avses god man, förvaltare eller för omyndiga personer 

förälder/vårdnadshavare/förmyndare.  

 Om den enskilde eller legal företrädare varit delaktig vid upprättandet, bocka i 

rutan. 
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 I rutan under bocken skriver du på vilket sätt den enskilde varit delaktig 

Om den enskilde inte vill/förmår vara delaktig i upprättandet av 

genomförandeplanen kryssas rutan INTE i. 

 Bocka för personer som varit delaktiga under ”kontakter” och ”närstående”. 

  Skriv in eventuella övriga deltagare. 

 Spara genom att trycka på blå disketten  

 

 

 

 Gå sedan vidare till insatsfliken 

 

Många beslut är äldre och kommer inte med något uppdrag enligt IBIC från 

handläggare. Det innebär att du som utförare behöver göra en beskrivning av resurser 

och begränsningar inom aktuella livsområden. 

Vid behov kan du göra en enklare kartläggning av resurser och begränsningar genom 

att utgå från de frågor som finns längst ner i dokumentet i bilaga 1. Där finns en 

beskrivning av vad varje livsområde innebär. Hindrande stödjande faktorer kan också 

beskrivas. 

Under ”Bedömt funktionstillstånd” beskrivs inhämtad information om nuläget. 

Mål beskrivs under rubriken ”Avsett funktionstillstånd – mål”.  

 

 Hämta frastext i insatsfliken i genomförandeplanen ”Stöd och service, GP utan 

uppdrag från handläggare” 



   

12 

 

 

 

 

Observera att mål inte behöver göras inom alla livsområden.  

3.2 Om personen 

Under ”Om X ” (byt ut X till individens namn) skrivs en mycket kortfattad beskrivning 

om den enskilde. Till exempel familjesituation, ålder, boendesituation, sysselsättning 

och tidigare och pågående insatser. Här kan också saker som är viktiga att känna till 

om den enskilde skrivas ner. Det kan vara rädslor, bemötandeplaner, diagnoser och 

hälsotillstånd 

Det kan finnas användbar information i handläggarens utredning om detta.  

 Välj frastext ”Stöd och service, GP-mål IBIC” under varje mål. 

Om det inte är aktuellt med delmål tar du bort denna del. 

 

3.3 Delmål 

Om ett mål är stort och övergripande kan det vara bra att sätta mindre delmål.  

Målen skrivs med fördel i Att-form T.ex. Att Pelle självständigt kan sköta sin hygien. 

Sträva efter att skriva SMART mål. 

 Specifikt 

 Mätbart 

 Accepterat/attraktivt 

 Realistiskt 
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 Tidsbestämt  

3.4 Hur och när ska stödet utföras? 

Hur och när beskrivs för varje mål eller delmål.  Som stöd för samtal kring detta finns 

ett antal frågor att utgå från: 

 Hur ska personalen göra för att vara ett stöd för dig? 

  Vad är viktigt för dig när vi ger dig stöd? 

 När önskar du få insatsen utförd? 

 Hur vill/kan du vara delaktig? 
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4 Gör en GP i procapita vid personlig assistans 
Inför genomförandeplanplanering uppdatera personbilden så att den innehåller 

aktuella uppgifter. 

 

OBS! Om den enskilde valt en extern assistansutförare görs ingen genomförandeplan. 

 

 

 Klicka på arket ”ny” 

 Välj ”No”, att inte kopiera föregående GP för att anpassa till IBIC. 

 Välj ”Yes” om det handlar om årlig uppdatering, se rubrik 6. 

 Fyll i Datum för upprättande dvs dagens datum 

 Fyll i Planerat uppföljningsdatum, om ett år 

 Välj ansvarig chef i rullgardinsmenyn 

 Om det inte redan är förbockat, bocka för Beslut och Insats 

 4.1 Dokumentera delaktighet 

Delaktighetensbocken kryssas i om den enskilde, eller legal företrädare, tagit del av 

innehållet muntligt eller skriftligt och godkänt den.  

Med legal företrädare avses god man, förvaltare eller för omyndiga personer 

förälder/vårdnadshavare/förmyndare.  

 

 Om den enskilde eller legal företrädare varit delaktig vid upprättandet bocka i 

rutan. 
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 I rutan under bocken skriver du på vilket sätt den enskilde varit delaktig. 

Om den enskilde inte vill/förmår vara delaktig i upprättandet av 

genomförandeplanen kryssas inte rutan i. 

 Bocka för personer som varit delaktig under ”kontakter” och ”närstående”. 

 Skriv in eventuella övriga deltagare. 

 Spara genom att trycka på blå disketten  

 

 

 

 Gå sedan vidare till insatsfliken 

 

Utredningar gällande personlig assistans innehåller inte beskrivningar av bedömt och 

avsett funktionstillstånd.  Det finns alltid ett beslut och en utredning som utgör en 

grund för planering av genomförande. Antingen genom ett beslut enligt LSS från 

kommunen eller enligt SFB.  (statlig assistansersättning via Försäkringskassan)  

Inför genomförandeplanering tar du del av aktuell utredning. 

När det gäller nyare LSS-beslut kan du hitta informationen under fliken ”uppdrag till 

utförare”. I samband med att beslutet verkställs i procapita har ansvarig chef kopierat 

in uppdraget här. Den enskilde har samtyckt till att utförare tar del av denna 

information. Vid äldre beslut är utredningen inte inlagd här. Om det inte ligger någon 

information under fliken ”uppdrag till utförare” tar du del av utredningen på annat sätt. 

Ansvarig chef har tillgång till utredningar enligt LSS i Procapita.   

När det gäller SFB-beslut så skickas utredningen i pappersform så att kommunen kan 

planera och verkställa. Varje chef har ansvar för att ta in aktuella beslut/omprövningar 
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och att dessa beslut scannas in i Procapita.  Inför genomförandeplanering av SFB-

beslut tar du del av utredningen som inscannat dokument. 

 

 

Innehållet i utredningen är utgångspunkten när man fyller i bedömt och avsett 

funktionstillstånd - mål i genomförandeplanen.   

Vissa utredningar kan vara äldre och inaktuella.  Till exempel om den enskilde är över 

65 år. Då kan du som utförare behöva göra en beskrivning av resurser och 

begränsningar inom aktuella livsområden. 

Vid behov kan du göra en enklare kartläggning av resurser och begränsningar genom 

att utgår från de frågor som finns längst ner i dokumentet i bilaga 1. Där finns en 

beskrivning av vad varje livsområde innebär.  

Under ”Bedömt funktionstillstånd” beskrivs inhämtad information om nuläget. 

Mål beskrivs under rubriken ”Avsett funktionstillstånd – mål”.  

 Hämta frastext i insatsfliken i genomförandeplanen ” Stöd och service, GP utan 

uppdrag från handläggare” 

Observera att mål inte behöver göras inom alla livsområden.  

4.2 Om personen 

Om det finns information under fliken ”uppdrag till utförare” kopierar du 

informationen under rubriken ”Om X ” (byt ut X till individens namn) till samma rubrik i 

genomförandeplanen. Informationen kan behöva revideras om förändringar skett. 

När det inte finns information: Lägg till en mycket kortfattad beskrivning om den 

enskilde. Till exempel familjesituation, ålder, boendesituation, sysselsättning och 

tidigare och pågående insatser. Här kan också saker som är viktiga att känna till om 

den enskilde skrivas ner. Det kan vara rädslor, bemötandeplaner, diagnoser och 

hälsotillstånd 

 Välj frastext ”Stöd och service, GP-mål IBIC” under varje mål. 

Om det inte är aktuellt med delmål tar du bort denna del. 
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4.3 Delmål 

Om ett mål är stort och övergripande kan det vara bra att sätta mindre delmål.  

Målen skrivs med fördel i Att-form T.ex. Att Pelle självständigt kan sköta sin hygien. 

Sträva efter att skriva SMART mål. 

 

 Specifikt 

 Mätbart 

 Accepterat/attraktivt 

 Realistiskt 

 Tidsbestämt  

 

4.4 Hur och när ska stödet utföras? 

Hur och när beskrivs för varje mål eller delmål.  Som stöd för samtal kring detta finns 

ett antal frågor att utgå från: 

 Hur ska personalen göra för att vara ett stöd för dig? 

  Vad är viktigt för dig när vi ger dig stöd? 

 När önskar du få insatsen utförd? 

 Hur vill/kan du vara delaktig? 
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5 Uppföljning av målen i GP 
Utföraren följer fortlöpande upp genomförandeplanen, minst var tredje månad,  och 

är uppmärksam på när planering och mål behöver revideras på grund av ändrade 

förhållanden för den enskilde.  

Under genomförandet har utföraren löpande skrivit journalanteckningar. Dessa är en 

grund när genomförandeplanen följs upp. 

Vid uppföljning ser man om den planering som gjorts är rätt för att uppfylla målen. 

Om målen inte har uppnåtts bör man se över om det behövs nya arbetssätt och 

metoder.  

Vid en uppföljning kan det komma fram att den enskilde har behov av stöd inom andra 

livsområden än de som beskrivs i genomförandeplanen. Då kan det läggas till. 

5.1 Frågor vid uppföljning    

En förutsättning för att den enskildes behov ska vara i centrum är att vi 

individanpassar frågorna. Nedanstående formuleringar är tips att utgå ifrån: 

Praktisk information  

 Är namn och telefonnummer aktuella? 

 Stämmer fortfarande de uppgifter som den enskilde har lämnat om kontakter och 

samtycken? 

 

Arbete mot mål /resultat 

 Får du den hjälp och stöd du tycker att du behöver utifrån vad vi kommit överens 

om i genomförandeplanen?  

 Vad har fugerat bra?/ mindre bra? 

 Har de planerade aktiviteterna lett mot målen? 

 Kan något göras annorlunda för att bättre leva upp till målen? Finns det/behövs det 

delmål? 

 Är det något som har förändrats sedan sist? Till exempel gällande beslut eller 

uppdrag från handläggare? 

 Har du behov av stöd med något som inte beskrivs i genomförandeplanen? 

 

Kvalitet 

 Har du möjlighet att påverka hur du får hjälp/stöd och hur det genomförs? 

 Får du hjälp och stöd med det som du tycker är viktigt i din vardag, sådant som är 

roligt och du mår bra av? 

 Känner du dig trygg med den hjälp och stöd du får? 

 Är du nöjd med det bemötande du får när stödet utförs? 
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 5.2 Uppföljning av mål i procapita 

 Läs igenom journalanteckningar och nuvarande GP och reflektera och 

summera för uppföljning. 

 Kopiera ett mål i insatsfliken i genomförandeplanen. (Ta med datum för målet 

om det är angett). 

 

I genomförandeplanen under uppföljningsfliken 

 Hämta in frastext mellan P-T ”Stöd och service, Uppföljning av mål IBIC”  

 

 Fyll i aktuellt livsområde 

 Klistra in målet från GP under livsområdesrubriken.  

 Funktionstillstånd vid uppföljning: Hur är situationen nu jämfört med när målet sattes? Vilka 

metoder och arbetssätt har använts? Hur har det fungerat? I vilken mån har målet uppnåtts? 

Anser personen att det skett någon utveckling för honom/henne? 

 Måluppfyllelse: Ja/Nej eller Delvis ? 

 Spara uppföljningen genom att fylla i ”Datum för uppföljning” och klicka på 

spara.   

 

Uppföljning av andra livsområden: Det kan finnas behov av att beskriva och analysera 

stödbehov inom andra livsområden än de som just nu finns i genomförandeplanen 

med satta mål. Om det behovet finns;  

 

 Hämta in frastext mellan P-T ”Stöd och service, ”Uppföljning av livsområde IBIC”  

 

 Fyll i aktuellt livsområde 

 Funktionstillstånd vid uppföljning:   

 Måluppfyllelse ej aktuellt att fylla i 
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 I genomförandeplanen under insatsfliken 

Uppdatera genomförandeplanen utifrån uppföljningen.  

Sätts nya mål/delmål? Behöver metoderna ändras eller är målet uppnått och ska tas 

bort från genomförandeplanen? 

I samband med uppföljning kan det framkomma att man behöver skriva nya mål som 

inte varit aktuella tidigare. Då skrivs dessa in under aktuellt livsområde i 

genomförandeplanen i samband med att den revideras. 

 Vid nytt mål välj frastext ”Stöd och service, GP-mål” under varje mål. 

Om det inte är aktuellt med delmål tar du bort denna del. 

 Om målet är uppfyllt och/ eller det inte finns anledning att ha ett mål inom 

livsområdet längre, skrivs inget mål. 

5.3 Exempel på uppföljning av mål i 

genomförandeplanen   

Stöd och service, Uppföljning av mål IBIC 

Livsområde: Förflyttning 

Delmål: 181001  

Att Alex kan gå självständigt med stöd av rollator 

Funktionstillstånd vid uppföljning:   

Alex har gå-tränat dagligen med stöd av personal. Det har fungerat bättre om personal har gått på 

höger sida. Han kan nu gå kortare sträckor inomhus. 

Måluppfyllelse: Delvis 
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6 Skapa ny GP en gång per år. 

En gång per år ska utförare starta en ny genomförandeplan.  

Syftet är att kunna ta ut statistik i det systematiska kvalitetsarbetet i stöd och service.  

 

 

 Välj ”Yes” som svar på frågan om det inte är så att handläggaren gjort ett nytt 

uppdrag som finns under ”uppdrag till utförare” 
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Bilaga 1 Livsområden och kartläggningsfrågor 

 Rubriker 

 

Förklaring 

 

Kartläggningsfrågor 

Använd 

skattningsskalor/påståendeformulär 

Livsområden IBIC 

 

Lärande och att tillämpa kunskap 

Att ta reda på information 

Att förvärva färdigheter 

Att fokusera uppmärksamhet 

Att lösa problem 

Att fatta beslut 

Området handlar t.ex. om 

problemlösning och beslutsfattande. 

Det kan vara att se till att något som gått 

sönder blir lagat eller att slänga 

matvaror som blivit dåliga. 

Hur tycker du det är att: 

-Ta till dig ny information, skriftligt, 

muntligt eller via TV/radio? 

-Lösa problem som uppstår? 

-Fatta beslut i frågor som rör dig och din 

vardag? 

-Hur viktigt är det här för dig att kunna 

och vilket stöd vill du ha? 

 Allmänna uppgifter och krav 

Att företa en enstaka uppgift 

Att genomföra daglig rutin 

Att hantera stress och andra 

psykologiska krav 

Att hantera sitt eget beteende 

Området handlar t.ex. om att kunna 

planera, hantera och fullfölja vad den 

dagliga livsföringen kräver. Det kan vara 

att äta regelbundet eller passa en 

avtalad tid. 

-Vilka rutiner har du och vill du ha under 

dagen? 

-Vilket stöd behöver du för att hålla 

dessa rutiner? 

-Hur tycker du det är att hantera stress 

eller kravfyllda situationer? 

 Kommunikation 

Att kommunicera genom att ta emot 

talade meddelanden  

Att kommunicera genom att ta emot 

icke-verbala meddelanden.  

Att kommunicera genom att ta emot 

meddelanden på teckenspråk  

Att kommunicera genom att ta emot 

skrivna meddelanden  

Att tala  

Att uttrycka sig genom icke-verbala 

meddelanden  

Att uttrycka sig genom meddelanden på 

teckenspråk  

Att skriva meddelanden  

Konversation  

Att använda 

kommunikationsutrustningar och 

kommunikationstekniker  

Området handlar om att kunna göra sig 

förstådd eller att ta emot information. 

Det kan t.ex. vara att kunna höra och 

förstå tal, se och förstå text, kunna göra 

sig förstådd på svenska och att använda 

telefon, larm eller dator. 
 

Hur tycker du det är att: 

-Uttrycka dig i tal och skrift? 

-Höra, se, läsa och skriva? 

-Delta i diskussioner? 

-Använda telefonen? 

-Använder du några hjälpmedel för syn 

eller hörsel? 

-Hur viktigt är det här för dig att kunna 

och vilket stöd vill du ha? 
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Förflyttning 

Att ändra grundläggande 

kroppsställning  

Att bibehålla en 

kroppsställning  

Att förflytta sig själv  

Att lyfta och bära föremål  

Handens finmotoriska användning  

Att gå  

Att röra sig omkring på olika sätt  

Att röra sig omkring på olika platser  

Att använda transportmedel  

Området handlar om att kunna röra sig. 

Det kan t.ex. vara att resa sig ur en stol 

eller säng, plocka upp en penna, ta sig 

mellan olika våningar, ut på balkong 

eller fram längs gator i grannskapet. 
 

Hur tycker du att det är att: 

-Plocka upp något litet du tappat, 

knäppa knappar eller klara annan 

finmotorik? 

-Resa dig från stol eller säng? 

-Gå och förflytta dig i rummet? 

-Åka bil eller buss? 

-Använder du dig av några 

förflyttningshjälpmedel, rullstol, rollator 

eller annat? 

-Hur viktigt är det här för dig att kunna 

och vilket stöd vill du ha? 

 

 Personlig vård 

Att tvätta sig  

Kroppsvård  

Att sköta toalettbehov  

Att klä sig  

Att äta  

Att dricka  

Att sköta sin egen hälsa  

Att se till sin egen säkerhet 

Området handlar t.ex. om att kunna 

tvätta sig, klippa naglar, kamma hår, 

borsta tänder, att äta varierat eller följa 

hälsoråd. 

Hur tycker du att det fungerar och vilket 

stöd vill du ha vid: 

-Duschning och tvätt? 

-På- och avklädning? 

-Skötsel av hår och naglar? 

-Toalettbesök? 

-Tandborstning? 

-Vid matsituationen? 

-För att sköta din hälsa? 

-Har du några allergier? 

 Hemliv 

Att skaffa bostad  

Att skaffa varor och tjänster  

Att bereda måltider  

Hushållsarbete:  

Att tvätta och torka kläder  

Att städa köksutrymmen och 

köksredskap  

Att städa bostaden (ink, kök)  

Att hantera hushållsapparater  

Att förvara förnödenheter för det 

dagliga livet  

Att avlägsna avfall  

Att tvätta och torka kläder och textilier 

med hushållsapparater  

Att ta hand om hemmets föremål  

Att bistå andra  

 

Området handlar t.ex. om att kunna laga 

mat, handla, uträtta ärenden eller annat 

hushållsarbete. Det kan vara att laga och 

servera mat, samla ihop och kasta 

sopor, laga kläder, underhålla 

hjälpmedel, ta hand om växter eller djur.  

 

Hur tycker du att det fungerar att: 

-Laga/värma mat? 

-Handla det du behöver, mat, kläder 

eller annat? 

-Städa och sköta om din bostad? 

-Får du hjälp av någon annan? 

-Vilka delar vill du klara av att göra själv 

och vad vill du ha hjälp med? 
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 Mellanmänskliga interaktioner och 

relationer 

Sammansatta mellanmänskliga 

interaktionen 

Att ha kontakt med okända personer  

Formella relationer  

Informella sociala relationer  

Familjerelationer  

Parrelationer  

 

Området handlar om att kunna ha 

kontakter och interagera med andra 

personer i privata eller formella 

sammanhang. Det kan t.ex. vara 

kontakter med familj/släktingar, 

vänner/grannar eller 

myndigheter/organisationer som 

Försäkringskassa, vårdcentral, frisör 

eller fotvård. 

Hur tycker du det är att: 

-Hålla kontakten med gamla vänner och 

lära känna nya? 

-Hålla kontakten med familj och släkt? 

-Umgås med grannar/det som bor nära? 

-Är du nöjd med hur det är? 

-Hur viktigt är det här för dig och vilket 

stöd vill du ha? 

 Utbildning, arbete, sysselsättning och 

ekonomiskt liv 

Utbildning 

Att skaffa, behålla och sluta ett arbete  

Arbete och sysselsättning 

Grundläggande ekonomiska 

transaktioner  

Komplexa ekonomiska transaktioner  

Ekonomisk självförsörjning  

Området handlar om förmågan att 

engagera sig och utföra sådana 

handlingar som krävs vid utbildning, 

arbete, anställning och ekonomiska 

transaktioner. Det kan t.ex. vara att söka 

en utbildning, behålla ett arbete, kunna 

betala räkningar eller hantera pengar 

vid inköp. 
 

-Vad har du arbetat med, vilken 

utbildning har du? 

-Hur tycker du det är att hantera din 

ekonomi? 

-Är du nöjd med hur din ekonomi 

hanteras (av dig eller av någon annan)? 

 

 

 Samhällsgemenskap, socialt och 

medborgerligt liv 

Samhällsgemenskap  

Rekreation och fritid  

Religion och andlighet  

Politiskt liv och medborgarskap  

Området handlar t.ex. om att delta i 

föreningsliv, utöva ett intresse, umgås 

med andra, besöka 

kyrkan/synagogan/moskén eller 

gravplats, eller att kunna rösta vid 

allmänna val. 

-Vad tycker du om att göra? 

-Har du, eller har du haft några särskilda 

intressen? 

-Är du, eller har du varit med i någon 

förening? 

-Deltar du i några aktiviteter? 

-Är du nöjd med hur det är idag eller 

skulle du vilja ha det annorlunda? 

-Hur viktigt är det här för dig och vilket 

stöd vill du ha? 

 

 Känsla av trygghet Personens känsla av trygghet i och 

utanför bostaden.  

 

Området handlar om den enskildes 

känslomässiga upplevelser kring 

trygghet 

 

En person kan känna otrygghet inför att 

vara själv eller att sova själv på natten. 

-Känner du dig trygg i din bostad? 

-Finns det situationer då du inte känner 

dig trygg i eller utanför hemmet? 

-Kan vi göra något för att påverka din 

känsla av trygghet? 

-Vad behöver du för att må bra? 

-Vilka styrkor har du? 

-vad brukar vara till stöd/hjälp när du 

känner dig otrygg? 
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Man kan också känna oro för att halka 

vid en promenad, rädsla för att glömma 

spisen eller inte kunna ropa på hjälp om 

man behöver. 
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Bilaga 2 Fördjupning livsområden 

ICF-kod Benämning ICF-kategori Beskrivning Exempel/kommentar 

d AKTIVITET OCH DELAKTIGHET Aktivitet är en persons genomförande av en 

uppgift eller handling. 

Delaktighet är engagemang i en livssituation. 

 

d1  

 

Lärande och att tillämpa 

kunskap  

 

Lärande, tillämpning av kunskap som är inlärd, 

tänkande, problemlösning och beslutsfattande.  

 

 

d 138  Att ta reda på information Att ta reda på fakta om personer, saker och 

händelser så som att fråga varför, vad, var, hur att 

fråga efter namn. 

 

d 155 Att förvärva färdigheter  

 

Att utveckla grundläggande och sammansatta 

förmågor att integrera handlingar eller uppgifter 

som att initiera och fullfölja förvärvandet av en 

färdighet såsom att hantera verktyg eller leksaker 

eller spela spel.  

 

 

d160   
 

Att fokusera uppmärksamhet Att avsiktligt fokusera på specifika stimuli t.ex. 

genom att filtrera bort störande ljud.  

 

 

d175    

   
 

Att lösa problem Att finna lösningar på problem eller situationer 

genom att identifiera och analysera frågor, 

utveckla möjliga lösningar, utvärdera tänkbara 

effekter av lösningar och genomföra en vald 

lösning såsom att lösa en konflikt mellan två 

personer.  
 

 

d177 Att fatta beslut Att göra ett val mellan alternativ, att förverkliga 

valet och utvärdera effekterna av valet såsom att 

välja och köpa en specifik sak eller att besluta att 
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göra och även 

genomföra en uppgift bland flera uppgifter som 

behöver genomföras. 

d2  Allmänna uppgifter och 

krav  

 

 

Allmänna aspekter på att genomföra enstaka eller 

mångfaldiga uppgifter, organisera arbetsgång och 

hantera stress. Dessa items kan användas 

tillsammans med mer specifika uppgifter eller 

handlingar för att identifiera de underliggande 

grunddragen vid genomförandet av uppgifter 

under olika omständigheter. 

 

d210   
 

Att företa en enstaka uppgift Att genomföra enkla eller komplicerade och 

koordinerade handlingar som samman-hänger 

med de psykiska och fysiska komponenterna i 

en enstaka uppgift såsom att påbörja en uppgift, 

att organisera tid, rum och material till 

uppgiften, att planera uppgiften stegvis, 

genomföra, avsluta och upprätthålla en uppgift.  
 

 

d230    
 

Att genomföra daglig rutin Att genomföra enkla eller sammansatta och 

samordnade handlingar för att planera, hantera 

och fullfölja vad de dagliga rutinerna kräver såsom 

att beräkna tid och göra upp planer för olika 

aktiviteter under dagen. 

 

d240    
 

Att hantera stress och andra 

psykologiska krav 

Att genomföra enkla eller sammansatta och 

samordnade handlingar för att klara och 

kontrollera de psykologiska krav som ställs för att 

genomföra uppgifter som kräver betydande 

ansvarstagande och innefattar stress, oro eller kris 

såsom när man kör ett fordon i stark trafik eller tar 

hand om många barn. 
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d298A     
 

Att hantera sitt eget beteende Att genomföra enkla eller sammansatta och 

samordnade handlingar genom att hantera 

beteenden och känslouttryck på ett lämpligt sätt i 

förhållande till nya situationer, krav och 

förväntningar, såsom att vara tyst på ett bibliotek. 

Nationell 

fördjupningskod 

d3   
 

Kommunikation Allmänna och specifika drag i kommunikation 

genom språk, tecken, symboler och som innefattar 

att ta emot och förmedla budskap, att genomföra 

samtal och att använda olika 

kommunikationsmetoder och 

kommunikationshjälpmedel.  

 

 

d310    
 

Att kommunicera genom att ta 

emot talade meddelanden 

Att begripa ordagranna och dolda innebörder i 

talade meddelanden såsom att förstå att ett 

uttalande påstår ett faktum eller är ett idiomatiskt 

uttryck. 

 

d315    
 

Att kommunicera genom att ta 

emot icke-verbala 

meddelanden 

Att begripa ordagranna eller dolda innebörder i 

meddelanden som överbringas genom gester, 

symboler och teckningar såsom att förstå att ett 

barn är trött när det gnuggar sig i ögonen eller att 

varningsljud betyder att det brinner. 

 

d320    
 

Att kommunicera genom att ta 

emot meddelanden på 

teckenspråk 

Att ta emot och begripa ordagrann och dold 

innebörd i meddelanden på tecken-språk. 

 

d325    
 

Att kommunicera genom att ta 

emot skrivna meddelanden 

Att begripa ordagrann och dold innebörd i 

meddelanden som är överbringade genom skrivet 

språk (innefattande punktskrift), såsom att följa 

politiska händelser i dagstidning eller att förstå 

innebörden i en religiös skrift. 

 

d330    
 

Att tala Att åstadkomma ord, fraser eller längre avsnitt i  
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talade meddelanden med ordagrann och dold 

innebörd såsom att uttrycka ett faktum eller 

berätta en historia muntligt. 

d335   
 

Att uttrycka sig genom icke-

verbala meddelanden 

Att använda gester, symboler och teckningar för 

att uttrycka meddelanden såsom att skaka på 

huvudet för att antyda bristande instämmande 

eller att teckna en bild eller diagram för att 

uttrycka ett faktum eller en komplex idé.  
 

 

d340    
 

Att uttrycka sig genom 

meddelanden på teckenspråk 

Att uttrycka ordagrann och dold innebörd genom 

teckenspråk. 

 

d345    
 

Att skriva meddelanden Att förmedla ordagrann och dold innebörd i 

meddelanden som uttrycks genom skriftspråk 

såsom att skriva ett inbjudningsbrev. 

 

d350    
 

Konversation Att starta, hålla igång och slutföra ett utbyte av 

tankar och idéer genom talat, skrivet, tecknat eller 

annan form av språk med en eller flera personer 

som man känner eller som är främmande, i 

formella eller tillfälliga miljöer. 

 

d360     
 

Att använda 

kommunikationsutrustningar 

och kommunikationstekniker 

Att använda utrustningar, tekniker och andra 

medel för kommunikation såsom att ringa en vän 

på telefon. 

Telekommunikation, 

larmknappar samt 

hantering av datorer och 

internetbaserad 

kommunikation. 

d4   
 

Förflyttning Att röra sig genom att ändra kroppsställning 

eller att förflytta sig från en plats till en annan, 

att bära, flytta eller hantera föremål, att gå, 

springa eller klättra och att använda olika 

former av transportmedel.  
 

 

d410    
 

Att ändra grundläggande 

kroppsställning 

Att inta eller ändra kroppsställning och att förflytta 

sig från en plats till en annan såsom att resa sig ur 
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en stol för att lägga sig på en säng, att lägga sig på 

knä eller sätta sig på huk och åter resa sig. 

d415    
 

Att bibehålla en kroppsställning Att vid behov förbli i samma kroppsställning 

såsom att förbli sittande eller att förbli stående i 

arbete eller skola. 

 

d420    
 

Att förflytta sig själv Att göra en överflyttning från en yta till en annan 

såsom att glida längs en bänk eller flytta sig från 

säng till stol utan att ändra kroppsställning. 

 

d430    
 

Att lyfta och bära föremål Att lyfta upp ett föremål eller ta något från en plats 

till en annan såsom att lyfta en kopp eller leksak 

eller att bära en låda eller ett barn från ett rum till 

ett annat. 

 

d440    
 

Handens finmotoriska 

användning 

Att genomföra koordinerade handlingar för att 

hantera föremål, plocka upp, behandla och släppa 

dem genom att använda hand, fingrar och tumme 

såsom krävs för att plocka upp ett mynt från ett 

bord, slå ett telefonnummer eller trycka på en 

knapp. 

 

d450    
 

Att gå Att förflytta sig till fots längs en yta, steg för steg, 

där en fot alltid är i marken såsom att promenera, 

flanera, gå framlänges, baklänges eller i sidled. 

 

d455     
 

Att röra sig omkring på olika 

sätt 

Att förflytta hela kroppen från en plats till en 

annan på andra sätt än att gå såsom att klättra 

över en sten eller springa utmed en gata, att 

skutta, kuta, hoppa, slå kullerbytta och springa 

runt hinder. 

Att gå i trappa. 

d460    
 

Att röra sig omkring på olika 

platser 

Att gå och förflytta sig på olika platser och 

situationer såsom att gå mellan rummen i ett hus, 

inom en byggnad eller längs gatan i en stad. 

 

d470    
 

Att använda transportmedel Att använda transportmedel för att som  
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passagerare förflytta sig såsom att bli körd i en bil 

eller buss, riksha, minibuss, på ett fordon draget 

av djur, i en privat eller offentlig taxi, buss, tåg, 

spårvagn, tunnelbana, båt eller flygplan och 

använda människor för transport. 

d5    
 

Personlig vård Egen personlig vård, att tvätta och torka sig själv, 

att ta hand om sin kropp och kroppsdelar, att klä 

sig, att äta och dricka och att sköta sin egen hälsa. 

 

d510    
 

Att tvätta sig Att tvätta och torka hela kroppen eller delar av den 

genom att använda vatten och lämpliga material 

och metoder för att bli ren och torr såsom att 

bada, duscha, tvätta händer och fötter, ansikte och 

hår och att torka sig. 

 

d520     
 

Kroppsvård Att vårda de delar av kroppen som kräver mer än 

att tvätta och torka sig såsom hud, ansikte, tänder, 

hårbotten, naglar och könsorgan. 

 

d530    
 

Att sköta toalettbehov Att planera och genomföra uttömning av 

mänskliga restprodukter (menstruation, urinering 

och avföring) och att göra sig ren efteråt. 

 

d540    
 

Att klä sig Att genomföra samordnade handlingar och 

uppgifter att ta på och av kläder och skodon i 

ordning och i enlighet med klimat och sociala 

villkor såsom att sätta på sig, rätta till och ta av 

skjorta, kjol, blus, underkläder, sari, kimono, tights, 

hatt, handskar, kappa, skor, kängor, sandaler och 

tofflor. 

 

d550    
 

Att äta Att genomföra samordnade uppgifter och 

handlingar för att äta mat som serveras, att föra 

maten till munnen och konsumera den på ett 

kulturellt acceptabelt sätt, skära eller bryta maten i 
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bitar, öppna flaskor och burkar, använda 

matbestick, äta sina måltider till fest och vardags. 

d560  
 

Att dricka  
 

Att fatta tag i en dryck som serveras, föra den till 

munnen och konsumera den på ett kulturellt 

acceptabelt sätt såsom att blanda, röra och hälla 

upp dryck för att dricka, öppna flaskor och 

burkar, dricka genom sugrör eller rinnande 

vatten från en kran eller källa; bröstuppfödning.  
 

 

d570      
 

Att sköta sin egen hälsa Att tillförsäkra sig fysisk bekvämlighet, hälsa och 

fysiskt och psykiskt välbefinnande såsom att 

upprätthålla en balanserad diet, lämplig nivå av 

fysisk aktivitet, hålla sig varm eller kall, undvika 

hälsorisker, ha säkra sexualvanor såsom att 

använda kondom, bli vaccinerad och genomgå 

regelbundna hälsokontroller. 

Undvika hälsorisker 

såsom 

beroendeproblem. 

d598A     
 

Att se till sin egen säkerhet Att undvika risker som kan leda till fysisk skada 

eller olycka. Att undvika potentiellt farliga 

situationer, såsom att hantera eld på ett felaktigt 

sätt eller att springa ut i trafiken. 

Nationell 

fördjupningskod 

d6    
 

Hemliv Att genomföra husliga och dagliga sysslor och 

uppgifter i hemmet. Områden av hemarbete 

innefattar att skaffa bostad, mat, kläder och andra 

förnödenheter, hålla rent, reparera och ta hand 

om personliga och andra hushållsföremål samt 

hjälpa andra. 

 

d610   
 

Att skaffa bostad Att köpa, hyra, möblera och ordna ett rum, ett 

hus, en lägenhet eller annan bostad.  
 

 

d620    
 

Att skaffa varor och tjänster Att välja, anskaffa och transportera alla varor och 

tjänster som krävs för det dagliga livet såsom att 

välja, anskaffa, transportera och förvara mat, 
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dryck, kläder, rengöringsmaterial, bränsle, 

hushållsartiklar, husgeråd, kokkärl, 

hushållsredskap och verktyg; att anskaffa 

nyttoföremål och andra hushållstjänster. 

d630    
 

Att bereda måltider Att planera, organisera, laga och servera enkla och 

sammansatta måltider till sig själv och andra 

såsom att göra upp en matsedel, välja ut ätlig mat 

och dryck och samla ihop ingredienser för att 

bereda måltider, laga varm mat och förbereda kall 

mat och dryck samt servera maten. 

Att planera och 

organisera måltider, 

laga måltider, värma 

måltider, servera, duka 

fram/av maten.  
 

d640    
 

Hushållsarbete Att klara ett hushåll innefattande att hålla rent i 

hemmet, tvätta kläder, använda 

hushållsapparater, lagra mat och ta hand om 

avfall såsom att sopa, bona, tvätta bänkar, väggar 

och andra ytor, samla och kasta avfall, städa rum, 

garderober och lådor, samla ihop, tvätta, torka, 

vika och stryka kläder, putsa skor, använda 

kvastar, borstar och dammsugare, använda 

tvättmaskin, torkapparat och strykjärn. 

 

d6400    
 

Att tvätta och torka kläder Att tvätta kläder för hand och hänga ut dem att 

torka i luften. 

 

d6401   
 

Att städa köksutrymmen och 

köksredskap  
 

Att städa upp efter matlagning såsom att diska, 

rengöra pannor, kastruller och 

matlagningsredskap samt städa bord och golv i 

matlagnings- och måltidsutrymmen. 

 

d6402    
 

Att städa bostaden (inkl. kök) 

 
 

Att städa hemmet såsom att städa upp och 

damma, sopa, skura, torka av golv, tvätta fönster 

och väggar, rengöra badrum och toaletter och att 

rengöra hemmets möbler. 

Att städa kök, 

hygienutrymme, övriga 

utrymmen. Att rengöra 

golv, putsa fönster, 

bädda och bädda rent i 
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sängen. 

d6403    
 

Att hantera hushållsapparater Att använda olika slags hushållsapparater såsom 

tvättmaskin, torkapparat, strykjärn, dammsugare 

och diskmaskin. 

 

d6404    
 

Att förvara förnödenheter för 

det dagliga livet 

Att förvara mat, dryck, kläder och andra 

hushållsvaror som behövs för det dagliga livet 

innefattande att bereda mat för att konservera, 

salta eller frysa, att hålla mat färsk och utom 

räckhåll för djur. 

 

d6405    
 

Att avlägsna avfall Att göra sig av med hushållsavfall såsom att samla 

ihop skräp och sopor i hemmet, hantera avfall för 

att kasta det, använda anordningar för 

avfallshantering, bränna avfall. 

 

d6408A    

 

Att tvätta och torka kläder och 

textilier med hushållsapparater 

Att tvätta kläder och textilier i tvättmaskin och 

torka på lämpligt sätt. 

Nationell 

fördjupningskod.  

Samla ihop, sortera, 

transportera, tvätta 

och torka lämpligt sätt, 

efterbereda tvätten 

samt använda 

hushållsapparater. 
 

d650     
 

Att ta hand om hemmets 

föremål 

Att underhålla och laga hushållsföremål och andra 

personliga föremål innefattande bostaden och 

dess inventarier, kläder, material för lek och 

rekreation, fordon och hjälpmedel samt att ta 

hand om växter och djur, såsom att måla eller 

tapetsera rum, laga möbler, reparera rörsystem, 

försäkra sig om att fordon fungerar riktigt, vattna 

blommor, sköta och ge mat till sällskapsdjur och 

husdjur. 

Även: bära in post, träd-

gårdsskötsel, snöröjning. 
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d660     
 

Att bistå andra Att hjälpa medlemmar av hushållet och andra med 

deras lärande, kommunikation, personliga vård, 

förflyttning inom eller utanför hemmet och att 

vara engagerad i hushållsmedlemmarnas och 

andras välbefinnande inom dessa områden. 

Ex. vårdnadshavare för 

barn. 

d7    
 

Mellanmänskliga 

interaktioner 

och relationer  
 

Detta kapitel handlar om att genomföra de 

handlingar och uppgifter som behövs för 

grundläggande och sammansatta interaktioner 

med människor (okända, vänner, släktingar, 

familjemedlemmar och andra närstående) på ett i 

sammanhanget lämpligt och socialt passande sätt. 

 

d720    
 

Sammansatta mellanmänskliga 

interaktioner 

Att bibehålla och hantera interaktioner med andra 

människor på ett i sammanhanget och socialt 

lämpligt sätt såsom att reglera känslor och 

impulser, reglera verbal och fysisk aggression, 

handla oberoende i sociala interaktioner och att 

handla i överensstämmelse med sociala regler och 

konventioner med exempelvis att leka, studera 

eller arbeta med andra. 

 

d730    
 

Att ha kontakt med okända 

personer 

Att engagera sig i tillfälliga kontakter och 

förbindelser med okända personer för särskilda 

syften såsom att fråga efter vägen eller annan 

information, eller göra ett inköp. 

 

d740    
 

Formella relationer Att skapa och bibehålla specifika relationer i 

formella sammanhang såsom med lärare, 

arbetsgivare, yrkesutövande eller servicegivare. 

 

d750    
 

Informella sociala relationer Att ha relationer med andra såsom otvungna 

relationer med människor som bor på samma ort 

eller med medarbetare, elever, lekkamrater och 

människor med likartad bakgrund eller yrke. 
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d760    
 

Familjerelationer Att skapa och bibehålla släktskapsrelationer 

såsom med medlemmar av kärnfamilj, utvidgad 

familj, foster-, adoptiv- och styvfamilj, mer 

avlägsna relationer såsom kusiner, sysslingar eller 

lagliga vårdnadshavare. 

 

d770    
 

Parrelationer* Att skapa och bibehålla nära eller romantiska 

relationer mellan personer såsom mellan man och 

hustru, mellan älskande eller sexualpartner. 

 

d8     
 

Utbildning, arbete, 

sysselsättning och 

ekonomiskt liv* 

Att engagera sig och utföra sådana uppgifter och 

handlingar som krävs vid utbildning, arbete, 

anställning och ekonomiska transaktioner. 

 

d839   
 

Utbildning, annan specificerad 

och ospecificerad 

  

d845    
 

Att skaffa, behålla och sluta ett 

arbete 

Att söka, finna och välja sysselsättning, anställas 

och acceptera anställning, bibehålla och avancera i 

ett arbete, affärsrörelse, yrke eller profession och 

att på ett lämpligt sätt sluta ett arbete. 

 

d859   
 

Arbete och sysselsättning, 

annat specificerat och 

ospecificerat 

  

d860    
 

Grundläggande ekonomiska 

transaktioner 

Att engagera sig i varje form av enkel ekonomisk 

transaktion såsom att använda pengar för att köpa 

mat eller idka byteshandel med varor och tjänster 

eller att spara pengar. 

 

d865     
 

Komplexa ekonomiska 

transaktioner 

Att engagera sig i någon form av komplexa 

ekonomiska transaktioner som innefattar utbyte 

av kapital eller egendom och skapande av 

ekonomisk vinst eller värde såsom att köpa en 

affär, fabrik eller utrustning, att bibehålla ett 

bankkonto, att bedriva handel. 

Att ha ett bankkonto, 

göra överföringar, betala 

räkningar. 
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d870    
 

Ekonomisk självförsörjning Att ha kontroll över ekonomiska resurser från 

privata eller offentliga källor för att försäkra sig om 

ekonomisk trygghet för nuvarande och framtida 

behov. 

 

d9    
 

Samhällsgemenskap, socialt 

och medborgligt liv 

Detta kapitel handlar om de handlingar och 

uppgifter som krävs för att engagera sig i 

organiserat socialt liv utanför familjen, i 

samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv. 

 

d920  

 

Rekreation och fritid  

 

Att engagera sig i någon form av lek eller 

fritidssysselsättning som t.ex. informell eller 

organiserad lek, spel och sport, program för fysisk 

träning, avslappning, nöje eller tidsfördriv, att gå 

på konstutställningar, museer, bio eller teater, att 

engagera sig i hantverk, hobbys, att läsa för nöjes 

skull, att spela musikinstrument, sightseeing, 

turism och fritidsresor. 

 

d930  

 

Religion och andlighet  

 

Att engagera sig i religiösa eller andliga aktiviteter, 

organisationer och utövande för 

självförverkligande, för att finna mening, religiöst 

eller andligt värde och för att etablera kontakt 

med en gudomlig makt som t.ex. när man går till 

kyrka, tempel, moské eller synagoga, när man ber 

eller sjunger av religiösa skäl, andlig 

kontemplation.  

 

 

d950  

 

Politiskt liv och medborgarskap  

 

Att engagera sig i medborgerligt, socialt, politiskt 

och statligt liv, ha medborgerlig legal status samt 

att åtnjuta rättigheter, skydd, privilegier och plikter 

som sammanhänger med den rollen som t.ex. 

rätten att rösta och att vara valbar i politiska val, 
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att bilda politiska sammanslutningar, att åtnjuta 

rättigheter och friheter som följer med 

medborgarskapet (dvs. rätten till yttrandefrihet, 

föreningsfrihet, religionsfrihet, skydd mot att 

oskäligt undersökas och gripas, rätten till 

rådfrågning, rättegång och andra lagliga 

rättigheter), skydd mot diskriminering; att ha laglig 

ställning som medborgare.  

b  

 

KROPPSFUNKTIONER  

- nedsättning inom  

Kroppssystemens fysiologiska funktioner, inklusive 

psykologiska funktioner.  

 

 

b1528A  

 

Känsla av trygghet  

 

Psykiska funktioner som utifrån situation leder till 

känsla/upplevelse av trygghet. 

Nationell 

fördjupningskod  

   
 

s  

 

KROPPSSTRUKTURER  

- avvikelse inom  

Kroppens anatomiska delar såsom organ, lemmar 

och deras komponenter.  

 

 

e  

 

OMGIVNINGSFAKTORER  

 

Utgör den fysiska, sociala och attitydmässiga 

omgivning i vilken människor lever och verkar.  

 

 

e398A  

 

Personligt stöd från person 

som vårdar eller stödjer en 

närstående  

 

Stöd från personer som vårdar en närstående som 

är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 

närstående som har funktionshinder.  

Nationell 

fördjupningskod.  

Kommentar: Begreppet 

närstående används här i 

enlighet med 5 kap. 10 § 

SoL.  

e598A  

 

Service, tjänster, system och 

policies – Upplevd kvalitet  

 

Den enskildes eller närståendes upplevelse av 

kvalitet i insatser/aktiviteter.  

Nationell 

fördjupningskod.  

Kommentar: Begreppet 

närstående används här i 
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enlighet med 

Socialstyrelsens 

termbank (person som 

den enskilde anser sig ha 

en nära relation till).  

 PERSONFAKTORER  

 

Är den individuella bakgrunden till en persons liv 

och leverne och utgörs av personliga egenskaper 

som inte hör till hälsotillståndet eller andra 

komponenter i ICF.  

 

 

  Personfaktorer är inte kodade i klassifikationen 

ICF. Nedan finns exempel på personliga 

egenskaper som inte hanteras i de ovan beskrivna 

komponenterna i ICF.  

Exempel: copingstrategier, etnicitet, färdigheter, 

kön, livsstil, personlighet och karaktärsdrag, social 

bakgrund, socioekonomiska förutsättningar, 

tidigare och aktuella erfarenheter, utbildning, 

vanor, yrke, ålder.  

 

 HÄLSOTILLSTÅND 

(sjukdom/skada)  

 

  

  Hälsotillstånd i betydelsen sjukdom eller skada 

ingår inte i ICF som klassifikation, men är en 

komponent i ICF som tankemodell. Hälsotillstånd 

kan anges med Internationell statistisk klassifikation 

av sjukdomar och relaterade hälsoproblem, ICD-10, 

eller i fritext.  
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