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1 Syfte med rutinen 

Syftet med rutinen för social dokumentation är att alla verksamheter inom stöd och 

service ska dokumentera på ett likvärdigt sätt och att dokumentationen ska ske enligt 

föreskrivna regelverk och allmänna föreskrifter.  

1.1 Vem ska använda rutinen? 

Rutinen ska användas av utförare, enhetschefer och planerare/samordnare som 

ansvarar för utförandet av insatser inom stöd och service. 

1.2 Avvikelse från rutin 

Om det framkommer att rutinen inte följs, att händelser och åtgärder inte 

dokumenteras, ska detta rapporteras till närmsta chef för vidare åtgärder. 
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2 Varför social dokumentation? 

I all verksamhet där man arbetar med personer som beviljats insatser enligt SoL och 

LSS, har man dokumentationsskyldighet. 

Social dokumentation följer personen som en röd tråd i hela processen, från ansökan 

till avslut. Den samlas i en digital personakt i Procapita.  

Insatser som utförs inom stöd och service är beslutade i en handläggningsprocess. 

Utförare får utifrån detta ett uppdrag och utsedd kontaktpersonal planerar hur 

uppdraget ska utföras i praktiken. Detta görs tillsammans med den enskilde i en 

genomförandeplan. När planen är skriven ska personalen fortlöpande dokumentera 

åtgärder och betydande händelser som sker inom ramen för insatserna. Detta 

antecknas i social journal. Journalanteckningar är grunden när man följer upp 

genomförandeplanen. 

2.1 För den enskilde 

Dokumentationen fyller en viktig funktion då det gäller den enskildes rättssäkerhet.  

Dokumentationen innebär att man kan följa upp och utvärdera om den enskilde ges 

rätt insatser eller om något behöver förändras. Den spelar även en roll för den 

enskildes delaktighet i hur insatsen genomförs. 

2.2 För verksamheten 

Dokumentationen är ett arbetsverktyg för att man ska kunna följa åtgärder, faktiska 

omständigheter och händelser av betydelse. Utförare ska kunna få tillräcklig 

information för att ge rätt stöd utifrån den enskildes behov och resurser. Genom 

dokumentationen framgår att den enskilde får det stöd den har rätt till enligt beslut.  

2.3 För insyn och tillsyn 

För att möjliggöra insyn (t ex socialnämnden) och tillsyn (t ex  IVO och JO) är det viktigt 

att genomförandet av insatser för den enskilde kan följas.  

En ofullständig dokumentation medför svårigheter för verksamheten att lämna 

korrekta uppgifter om den enskilde, samt uppmärksamma eventuella brister och 

möjliggöra tillsyn. 
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3 Sekretess och tystnadsplikt 

Offentlighets- och sekretesslagen
1
 anger att uppgifter om den enskildes personliga 

förhållanden (t.ex. namn, personnummer eller sjukdomsbild) skyddas av sekretess. 

Huvudregeln är att uppgifter om de personer som har stöd av stöd och service 

omfattas av sekretess. Med anställningen följer också en tystnadsplikt som innebär att: 

 Du inte får sprida information om personerna du ger stöd till, varken muntligt eller 

skriftligt. 

 Du inte får ta del av dokumentation som rör andra än de du ger stöd till. 

 Du alltid har tystnadsplikt, även när du har avslutat din anställning. 

 

Alla medarbetare, även studerande, har sekretess. Medarbetare som deltar i stödet till 

den enskilde har rätt att ta del av dokumentation som behövs för att kunna ge ett bra 

stöd.  

Medarbetare får inte lämna ut några uppgifter om den enskilde eller anhöriga till 

någon annan myndighet, närstående eller utomstående person utan den enskildes 

samtycke. 

Legala företrädare 

En vårdnadshavare får ta del av dokumentation om barnet. Endast om det finns 

mycket speciella skäl som tyder på att en uppgift om barnet skulle kunna missbrukas 

av vårdnadshavaren i något avsevärt avseende, kan uppgiften omfattas av sekretess. 

Barnet ska få bestämma mer och mer själv om vilka uppgifter som lämnas ut i takt 

med stigande ålder och mognad. 

Barnets bästa ska beaktas när man överväger vilka uppgifter som lämnas till 

vårdnadshavare. 

När det gäller god man och förvaltare har de rätt att ta del av den information som 

krävs för att de ska kunna fullfölja sitt uppdrag. 

  

                                                        
1
 SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM 

och LSS  
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4 Samtycke 

Den enskilde kan ge sitt samtycke till att uppgifter kan utväxlas mellan olika 

myndigheter eller verksamhetsgrenar. Det kan också handla om samtycke till att 

anhöriga får delges information. Om den enskilde har lämnat sitt samtycke ska detta 

dokumenteras. 

Detta kan dokumenteras i Procapita under person, uppgifter person, övriga uppgifter. 

Välj rubriken övriga uppgifter i rullistan och fyll i datum, för vem den enskilde har gett 

samtycke att lämna uppgifter till. 

 

Den enskilde kan när som helst återkalla sitt samtycke och då ska detta dokumenteras. 

Vårdnadshavare kan lämna samtycke för ett barn till att uppgifter lämnas och utväxlas. 

Det kan vara lämpligt att se över samtycken i samband med att en ny 

genomförandeplan upprättas årligen.   
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5 Ansvar för dokumentation 

5.1 Planerare/samordnare 

Planerare tar emot beställning från handläggare i Procapita och utser en ansvarig 

enhetschef.  

Planerare dokumenterar vilka erbjudanden som getts och andra händelser av 

betydelse innan beslutet verkställts.  

Se dokumenten ”Att dokumentera från bifall till att beslutet är verkställt” och 

”Planerare boende och daglig samt psykiatrisamordnare” för närmre instruktion om 

hur och var du dokumenterar detta samt hur du skickar beställningar till utförare.  

5.2 Enhetschef 

Enhetschef ansvarar för att verkställa insatsen i Procapita. 

I samband med att beslutet verkställs tar enhetschefen del av all information i 

uppdraget. Uppdraget ligger under Verkställighet, Beställningar i rutan som heter 

”Beställningsinformation”. 

Hela texten under ”uppdrag till utförare” och kopieras över till fliken ”Uppdrag till 

utförare” under Dokumentation. Där signeras/låses anteckningen. 

Enhetschef har ansvar för att en genomförandeplan upprättas och att utse 

kontaktpersonal som ska göra genomförandeplanen tillsammans med den enskilde. 

Enhetschef ansvarar för att ge information om rutinen om social dokumentation till 

medarbetare i samband med att en anställning, ett uppdrag, en praktikperiod eller 

liknande påbörjas. Personal ska också fortlöpande informeras om rutinen, minst en 

http://insidan/sok/sidor/results.aspx?k=Att%20dokumentera%20fr%C3%A5n%20bifall%20till%20att%20beslutet%20%C3%A4r%20verkst%C3%A4llt
http://insidan/sok/sidor/results.aspx?k=Planerare%20boende%20och%20daglig%20samt%20psykiatrisamordnare
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gång per år. Enhetschef ska också se till att nyanställd personal introduceras i IBIC 

genom att bland annat få ta del av webutbildningen om IBIC. 

Se dokumentet ”Att verkställa” för närmre instruktion om hur man verkställer beslut i 

Procapita. Den hittar du i Procapita under Mina sidor, Manualer. 

5.3 Utförare 

Personal som utför insatser kallas i detta dokument för utförare. Den som utför en 

insats har skyldighet att dokumentera i samband med genomförandet av det stöd som 

den enskilde har beviljats utifrån SoL eller LSS. Utförandet kan då följas upp utifrån 

kvalitet och rättssäkerhet. Man kan också följa vilket resultat insatserna har för den 

enskilde. 

6 Att skriva journalanteckningar 

Vem ska skriva? 

Alla utförare som ger stöd till den enskilde har ansvar att dokumentera utförandet. 

Dokumentationen ska ske så nära den enskilde som möjligt. Det innebär att 

uppgifterna som skrivs ner ska i möjligaste mån vara förstahandsuppgifter från den 

utförare som vet vad som hänt. Om anteckningen av någon anledning inte är en 

förstahandsuppgift ska det framgå av texten. 

När ska dokumentation ske? 

Dokumentation ska ske fortlöpande och utan skäligt dröjsmål. Det innebär att man bör 

dokumentera händelser av betydelse och åtgärder så nära inpå händelsen som 

möjligt. Om dokumentation sker i samband med utförandet av insatsen ökar den 

enskildes möjlighet till delaktighet samtidigt som risken för felaktigheter i 

dokumentationen minskar.   

Var ska du skriva? 

Journalanteckningarna skrivs under Social journal.  Där används rubriker till varje 

journalanteckning som huvudsakligen utgår från IBIC livsområden.  Dessa livsområden 

används också i handläggarnas utredningar och i genomförandeplanen (utredningar 

om personlig assistans har delvis andra rubriker). 

Välj den rubrik som passar bäst in på den anteckning som du ska göra i rullistan. I 

bilaga 1 kan du läsa mer om vad de olika rubrikerna innefattar.  

 

http://insidan/information/reglerochstyrning/dokumentation_och_dokumenthantering/dokumentation_i_vara_verksamheter/Socialt_stod_omsorg_halso_och_sjukvard/handikappomsorgen/Sidor/Manualer%20Procapita.aspx
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Vad ska man skriva i social journal   

Journalen ska innehålla uppgifter som är viktiga att känna till för att kunna planera, 

genomföra och följa upp insatser såsom: 

 Aktiviteter som görs för att nå målen i genomförandeplanen.  

 Förändringar av arbetssätt metoder och hjälpmedel. 

 Sådant om avviker från det som planerats i genomförandeplanen 

 Avbokade insatser och skälet till detta.  

 Överenskommelser som sker. 

 Ändrade uppdrag från handläggare. 

 Synpunkter och klagomål som framförts och vilka åtgärder som vidtagits. 

 Inkomna uppgifter från annan person, närstående eller verksamhet som kan ha 

betydelse. 

 Avvikelse. Händelsen som lett till att en avvikelse är gjord. 

 Att uppföljning är gjord. 

 Andra händelser som är bedöms av vikt för insatsen 

 

Anteckningarna ska vara sakliga, lätta att förstå och skrivas med respekt för den 

enskilde. Journalen får aldrig innehålla omdömen som kan vara av nedsättande eller 

kränkande karaktär. All dokumentation skrivs med svart text. Versaler undviks. 

Förkortningar ska inte användas. 
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7 Genomförandeplan 

Genomförandeplan är det verktyg utförare använder för att planera och följa upp 

stödet till den enskilde.  Genomförandeplanen beskriver hur en beslutad insats 

praktiskt ska genomföras för den enskilde. 

Hur du planerar genomförandet, skriver och följer upp genomförandeplanen kan du 

läsa i dokumentet: ” Manual Genomförandeplan med stöd av IBIC”. 
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8 Arbetsmaterial 

Praktisk information mellan personal 

Personal kan behöva utväxla information mellan varandra som inte är 

journalanteckningar. Sådan information kan exempelvis överföras muntligt, skriftligt 

eller via digitala hjälpmedel.  

Pedagogiska metoder och material 

I verksamheter använder vi olika pedagogiska metoder och material, vilka inte är 

journalanteckningar. Det kan exempelvis vara olika former av kartläggningar, scheman, 

AKK, guideböcker, sociala berättelser, tidiga tecken, funca-skattningar med mera. 

Arbetsmaterial, som används främst av personalen, för att planera stödet kring den 

enskilde skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till uppgifterna. Om brukaren 

exempelvis har en egen pärm eller ett USB-minne kan dessa förvaras antingen i 

personalens arbetslokaler eller hemma hos den enskilde. Det är viktigt att minimera 

risken att någon obehörig kommer åt uppgifterna. 

Kommunikationsstöd 

När den enskilde inte själv kan föra fram nödvändig information, är olika former av 

kommunikationsstöd viktiga för att kunna förmedla sig i olika miljöer.  

Det finns digitala lösningar som exempelvis surfplattor och mobiltelefoner. Om sådana 

material och hjälpmedel används måste den enskilde eller dennes företrädare vara 

införstådda med det och samtycka till detta. 
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9 Avvikelse och lex Sarah 

En avvikelse är en händelse som avviker från det den enskilde och stöd och service har 

kommit överens om. Händelsen kan avvika från det handläggaren beviljat, eller från 

det som står i genomförandeplanen. Avvikelser kan också vara andra fel, brister, 

tillbud eller händelser som är mer eller mindre allvarliga. Det kan till exempel vara att 

personalen har missat ett besök eller att personen har ramlat eller fått fel läkemedel. 

Beskrivning av den händelse eller situation som lett till att avvikelsen är gjord 

dokumenteras i social journal. Här kan du läsa mer om avvikelser och om hur man gör 

en avvikelse i Procapita. 

Enligt bestämmelserna om Lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) ska personalen genast rapportera 

missförhållanden eller risk för missförhållanden till den som bedriver verksamheten. 

För mer information och webutbildning se här.  

 

10 Avsluta stödet 

När en insats avslutas ska det dokumenteras i social journal. Det ska framgå när och 

varför insatserna avslutas. 

Handläggare stänger beslutet och meddelar ansvarig chef som sedan stänger 

verkställigheten. 

Mer om att avsluta stöd hittar du här; 

När personen uttrycker önskemål om avslut 

När en person avlider 

 

 

http://insidan/information/reglerochstyrning/dokumentation_och_dokumenthantering/dokumentation_i_vara_verksamheter/Socialt_stod_omsorg_halso_och_sjukvard/handikappomsorgen/Sidor/Manualer%20Procapita.aspx
http://insidan/information/reglerochstyrning/Lagar_och_foreskrifter_som_reglerar_arbetet/socialt_stod_och_omsorg_samt_halso_och_sjukvard/Sidor/Lex-Sarah.aspx
http://insidan/information/reglerochstyrning/vara_processer/huvudprocesser/socialkontoret/Socialt_stod_och_omsorg_Stod_och_service/Forandra_eller_avsluta_personens_stod/Sidor/Personen-uttrycker-ett-%c3%b6nskem%c3%a5l-om-avslut.aspx
http://insidan/information/reglerochstyrning/vara_processer/huvudprocesser/socialkontoret/Socialt_stod_och_omsorg_Stod_och_service/Forandra_eller_avsluta_personens_stod/Sidor/Personen-avlider.aspx
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Bilaga 1 Rubriker/sökord i social journal 

 Rubriker 

 

Förklaring 

 

Exempel på journalanteckning 

Välj rubrik, skriv journalanteckning 

Livsområden IBIC Lärande och att tillämpa kunskap 

Att ta reda på information 

Att förvärva färdigheter 

Att fokusera uppmärksamhet 

Att lösa problem 

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. 

Lärande och tillämpa kunskap 

Olle berättar att han tänkt ta bussen till 

sina föräldrar på lördag. Han vet inte 

hur han ska ta reda på när bussen går. 

Jag visar honom busstidtabellen på 

internet och hjälper honom att ta hem 

en app där han enkelt kan se aktuell 

tidtabell. 

 Allmänna uppgifter och krav 

Att företa enstaka uppgift 

att genomföra daglig rutin 

Att hantera stress och andra 

psykologiska krav 

Att behärska 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. 

Allmänna uppgifter och krav 

Stina berättar att hon känner sig 

stressad. Jag uppmuntrar henne att 

skriva in i kalendern och planera 

helgen. Hon avbokar träff med granne 

då hon säger att hon inte orkar med. 

 

Allmänna uppgifter och krav 

Stina har idag gjort en planering för 

veckan. Schemat är uppsatt på hennes 

rum. 

 Kommunikation 

Använda telefon, larm eller dator.  

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  

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. 

Kommunikation 

Jag har idag gjort ett bildstöd 

tillsammans med Pia som hon kan 

använda för att visa vilken aktivitet hon 

vill välja. Den ligger på hennes 

köksbord. 
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Att skriva meddelanden  

Konversation  

Att använda 

kommunikationsutrustningar och 

kommunikationstekniker 

 

 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. 

Personlig vård 

Det lukar hasch när jag kommer till 

lägenhet och Lars berättar att han rökt 

hela natten. Han säger att han mår illa 

och behöver sova. Önskar att någon 

ser till honom vid åttatiden ikväll. 

 

Oskar har fått ett träningsprogram av 

arbetsterapeut. Det ska utföras två 

gånger per vecka. Han har det inplastat 

på sitt rum. 

 

Eva har inte haft avföring idag heller. 

Se avföringslista i hennes badrum. 

 

Stina berättar att hon har en ny 

pojkvän som hon träffade via nätet igår 

som hon sedan hade sex med fast hon 

sa att hon inte ville. 

 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. 

Förflyttning 

Arbetsterapeut har idag förskrivit en 

Turner som ska användas vid 

förflyttningar de dagar då Leif har 

sämre ork.  

 

Sam berättade idag att han har 

anmälts sig på körskolan. 
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 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 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.  

 

Hemliv 

Klara har fått kranen lagad idag så hon 

packar in disken i diskmaskinen och 

flyttar in sopkorgarna under 

diskbänken. Jag diskar bort grytor och 

ugnsplåtar. Vi hjälps åt att laga 

makaroner och korv. 

 Mellanmänskliga interaktioner och 

relationer 

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. 

Mellanmänskliga interaktioner och 

relationer 

Kim berättar att hen skulle gå på 

apoteket idag men att hen fick stark 

ångest när hon skulle gå innanför 

dörren. Kim önskar följe under veckan 

för att klarar av situationen.  

 

Rikard har haft besök av sin bror och 

mamma idag. 

 Utbildning, arbete, sysselsättning och 

ekonomiskt liv 

Utbildning 

Att skaffa, behålla och sluta ett arbete  

Arbete och sysselsättning 

Grundläggande ekonomiska 

transaktioner  

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, 

Utbildning, arbete, sysselsättning 

och ekonomiskt liv 

Kurt är från och med idag tillbaka på 

samma sysselsättningsgrad som före 

sin sjukskrivning. 
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Komplexa ekonomiska transaktioner  

Ekonomisk självförsörjning 

behålla ett arbete, kunna 

betala räkningar eller hantera 

pengar vid inköp. 

 Samhällsgemenskap, socialt och 

medborgerligt liv 

Samhällsgemenskap  

Rekreation och fritid  

Religion och andlighet  

 

Politiskt liv och medborgarskap 

Området handlar om 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. 

Samhällsgemenskap och 

medborgerligt liv 

Jag följde Klas till café Castor idag som 

planerat. Nästa onsdag vill han fara dit 

själv. 

Kroppsfunktion Känsla av trygghet Området handlar om den 

enskildes känslomässiga 

upplevelser kring trygghet 

En person kan känna otrygghet 

inför att vara själv eller att sova 

själv på natten. 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.  

Personens känsla av trygghet i 

och utanför bostaden. 

Känsla av trygghet 

Vaknar i natt igen. Erbjuder smörgås 

och sitter hos henne. Vi ska prova med 

att ge en kvällsmacka innan hon går till 

sängs några nätter framöver. 

 

Anna vaknar kl. 02.20. Hon pratar om 

sin bror och säger att hon är orolig. Vill 

gå upp och ut. Hon berättar att 

brodern ska till doktorn imorgon. Vi 

pratar en stund om att det är tur att 

doktorer är duktiga och sedan säger 

hon att hon vill sova.  Kommer sig i 

säng igen vid 03.00 

Övriga rubriker/Sökord 

Relaterade faktorer 

Avbokad insats Beskriv skälet till att insatsen 

avbokats. Är det den enskilde 

som avbokat eller finns det 

andra skäl? 

Avbokad insats 

Pelle ringer och berättar att han inte 

vill ha stöd enligt planering idag. Han 

ska åka till sin mamma och 

återkommer på fredag vid fyratiden. 

 Avvikelse Avvikelsen registreras under 

avvikelse fel och brist i 

Procapita. I social journal 

skriver du ner den händelse 

som inträffat. 

Avvikelse 

Det var planerat att Maria skulle få 

följe till Friskis och svettis idag klockan 

15.00. Ingen personal kunde dock följa 

henne på grund av sjukdom. Maria 

ringde tre gånger under kvällen och 
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undrade när vi kan följa henne. VI har 

planerat att följa nästa vecka samma 

tid. 
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