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Manual skapa / uppdatera genomförandeplan i Lifecare 

Alla kunder ska ha en genomförandeplan inom 3 veckor från det att beslutet verkställts. 

Processen gällande genomförandeplan är att den ska följas upp sex månader efter 

upprättandet eller tidigare vid förändringar av behov/mål. Ett år efter att den 

ursprungliga planen upprättats ska en ny genomförandeplan skapas som i sin tur följs 

upp efter samma tidsperspektiv som ovan. Genomförandeplanen upprättas i Lifecare.  

Sök Kund  

Sök upp aktuell kund genom att klicka på ikonen och följande lista öppnas. Du 

kan skriva namn eller personnummer i sökrutan för att hitta aktuell kund. 

 

 

När du klickar på namnet kommer du till kundens förstasida. 

Myndighet Vård och Omsorg 

 

Ansvarig Upprättad den 

Systemförvaltare 2019-10-01 

  
Upprättad av Reviderad den 

Cornelia Hallberg 2020-08-25 
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Längst ner i fönstret finns en rad med ett antal ord. Genom att klicka på dessa förflyttar 

du dig fram och tillbaka i aktuell akt. Genom att klicka på dubbel-pilarna uppe i varje 

rutas högra hörn kommer du till all information som ligger i aktuell ruta. 

 

Dokumentera på insatser  

 

Finns det redan en genomförandeplan sen tidigare behöver det först öppnas upp en ny 

plan. Se sidan 9 under förändra/skapa ny genomförandeplan.  

 

Markera insatsen som du ska skriva en genomförandeplan på – i exemplet 

korttidsvistelse eller korttidstillsyn. Klicka sen på pennan till höger (som är 

gulmarkerad på bilden). Då kommer du i redigeringsläge och kan dokumentera på 

insatsen. Denna text kommer sen att flyttas med till genomförandeplanen.  
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Du får ett antal rubriker att dokumentera under och du ska använda följande:  

• Avsett funktionstillstånd = Mål (här ska de mål som angetts i beställningen 

under rubrik målsättning skrivas in) 

• Mål – Här ska du skriva in de delmål som framkommer i möte med kund/god 

man/anhörig. (Specifika mål där hur och vem anges.)  

• Resurser (Förmågor- vad man kan, styrkor, intressen) 

• Behov (Vad man behöver hjälp/stöd med och på vilket sätt stödet ska ges, typ 

av funktionsnedsättning och hur den yttrar sig.)  

 

Spara genom att klicka på pennan i höger hörn. Om du ångrar dig och inte vill spara 

klicka istället på den runda pilen bredvid pennan.  
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Ny Genomförandeplan  
Gå vidare till Genomförandeplan. Om kunden har varit aktuell under lång tid kan det 

finnas många avslutade genomförandeplaner. De ligger alltid i kronologisk ordning 

med den senaste överst. Du gör en ny genomförandeplan genom att klicka på + uppe i 

det högra hörnet. 

 

Du kommer till redigeringsläge. Rutorna med en orange pil framför är tvingande. 

Skapat datum fylls i automatiskt men går att ändra några dagar bakåt (datum för mötet 

med kunden där genomförandeplanen upprättades ska väljas). 

 

Under Delaktighet ska du kryssa i om den enskilde har varit delaktig i upprättandet av 

planen eller ej. Rutan för kommentar ska alltid användas.  

Om kunden har varit delaktig används kommentaren till att beskriva på vilket sätt den 

enskilde har varit delaktig. 
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Om kunden inte har varit delaktig ska det under kommentar tydligt framgå varför den 

enskilde inte har varit delaktig, samt om vårdnadshavare/anhörig/god man varit delaktig 

istället.  

Om någon deltagit i mötet när genomförandet planerades som inte finns med under 

uppgifter kan man lägga till vid rubriken övriga deltagare genom att klicka på + och 

fylla i aktuella uppgifter. 

 

Du behöver skrolla ner för att komma åt resterande uppgifter att fylla i. För att namn på 

närstående, kontakter och övriga uppgifter ska komma med på utskriften av 

genomförandeplanen bockas dessa i. Om en närstående eller kontakt närvarat vid 

upprättandet av genomförandeplanen bockas även rutan deltagit i.  

 

När du fortsätter att skrolla kommer du till slut fram till två rutor. Övriga insatser och 

Viktig information. Rubriken Övriga insatser kan användas för att beskriva andra 

insatser som kan vara av vikt att ha kännedom om, till exempel färdtjänst. Viktig 

information kan användas vid behov, exempelvis om det finns begräsningar i vilka 

anhöriga som kan få information från personal om den enskilde.  
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När du är klar sparar du genom att klicka på den orange pennan uppe i höger hörn. 

Genomförandeplanen är klar och du skriver ut genom att klicka på ikonen för skrivare 

uppe i höger hörn. Skriv ut och ta med till kund och skriv på tillsammans. 

 

Glöm inte att gå in under fliken anteckningar och dokumentera under journalanteckning 

att en genomförandeplan har upprättats.  
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Uppföljning av genomförandeplan  
Uppföljning av genomförandeplanen ska göras sex månader efter upprättande, eller 

tidigare vid förändring av behov/mål. I uppföljningen av genomförandeplanen görs en 

bedömning av om målen har uppfyllts eller inte. Det finns möjlighet att göra flera 

uppföljningar på samma genomförandeplan. 

 

När du kommer till rutan för genomförandeplan ser det ut som på bilden. För att göra en 

uppföljning klickar du på fliken uppföljning. 

 

 

När du kommer hit klickar du på + och en redigeringsruta öppnas. 
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Rutorna med en orange pil är tvingande. Välj först nivå på måluppfyllelse (ja, nej eller 

delvis) och skriv kommentar.  

Om du väljer ja ska samtliga delmål uppnåtts och en ny genomförandeplan med nya 

delmål bör upprättas. 

Om du väljer nej ska du kommentera varför målen inte har uppnåtts och hur ni arbetar 

vidare för att uppnå målen. Ställningstagande till om genomförandet ska förändras för 

att nå målen eller om det är aktuellt att förändra delmålen ska göras. 

Om du väljer delvis ska det framgå vilka delmål som har uppnåtts och vilka som ej 

uppnåtts samt hur man väljer att jobba vidare med delmålen. Spara sen genom att klicka 

på den orangea pennan. 

Du skriver ut uppföljningen på samma sätt som genomförandeplanen, bocka i 

uppföljning istället för genomförandeplan i utskriftsinställningarna.  

Glöm inte att gå in under fliken anteckningar och dokumentera under journalanteckning 

att en uppföljning av genomförandeplan har genomförts. 
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Förändra / skapa ny genomförandeplan 

När det gått ett år sen föregående genomförandeplans upprättande ska du följa upp med 

kunden för att skapa en ny genomförandeplan.  

OBS! Innan informationen under aktuell insats ändras är det viktigt att gå in under 

rubriken Genomförandeplan och klicka på pluset. En ny genomförandeplan skapas och 

den gamla avslutas automatiskt. 

 

Du fyller i obligatoriska fält; skapat datum, uppföljningsdatum samt om brukaren varit 

delaktig i upprättandet av den nya planen.  

 

Därefter sparar du planen med den orangea pennan i höger hörn.  
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Gå vidare till fliken insatser och ändra informationen under aktuella rubriker utifrån 

vad som framkommit i mötet med kunden (se sida 2-3). Dessa förändringar kommer 

sen automatiskt in i den nya genomförandeplanen. Genomförandeplanen är klar och du 

skriver ut genom att klicka på ikonen för skrivare uppe i höger hörn. Skriv ut och ta 

med till kund för underskrift. 


