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Minnesanteckningar erfarenhetsutbyte IBIC utförare 20 
oktober 2020 (digital träff)  
 

Deltagande kommuner: Trosa, Katrineholm, Strängnäs, Flen, Nyköping.  

Mötesledare och minnesanteckningar: Marie Wallin FoU i Sörmland  

Implementering  
Sammanfattning av Emanuel Åhlfeldts (Uppsala universitet) om implementering av projekt. 
Presentationen finns på FoUiS IBIC-sida  genomförda tematräffar oktober 2020. Emanuel 
Åhlfeldts Avhandling finns att ladda ner.  

Var med i ny studie om implementering utifrån IBIC 
Det finns möjlighet att vara med i och svara på enkätfrågor i Emanuel Åhlfeldts (Uppsala 
universitet) nya studie om implementering av IBIC. Ta gärna chansen att vara med i 
enkätundersökningen, så blir det ett bättre och mer tillförlitligt resultat! Se ”information om ny 
studie IBIC – implementering” under genomförda tematräffar oktober 2020 samt i de sista 
sidorna i Emanuels presentation.   

Vi diskuterar 

• Erfarenheter av implementering av IBIC och vikten av ägandeskap.   

IBIC – SU 
Partnerskapet Socialstyrelsen och SKR (samt RSS) har ett pilotprojekt IBIC systematisk 
uppföljning (från nu till sommaren 2021). Det är nu klart att Strängnäs kommun kommer vara 
med, FoUiS kommer att finnas med som stöd.  

Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen har i våras publicerat en ny webutbildning i IBIC (tar ca 1 h 20 min). Man kan även 
göra valda delar exempelvis om att sätta mål och följa upp, om man inte vill göra hela 
utbildningen. (Individens behov i centrum webbintroduktion)  

Socialstyrelsens vägledning för IBIC håller på att uppdateras, den kommer troligtvis publiceras i 
början på 2021.  

Mål i genomförandeplan  
Utgångspunkt: filmen IBIC Johan Hansson ”IBIC som stöd för att arbeta målinriktat och för att 
följa upp” (16 min) med Johan Hansson, Socialstyrelsen 

Övningsuppgifter bedömt och avsatt funktionstillstånd  >länk till övningarna  

Övrigt tips (togs ej upp på utförarnas träff) men diskuterades på myndighetens träff  
Vid bedömt och avsatt funktionstillstånd - Titta på procentsatsen av begränsningen i skalan (se 
s 19 i vägledningen) samt s 114–123 Urval ur ICF för IBIC)>Vägledningen socialstyrelsen.se (pdf) 

  

http://www.fou.sormland.se/
mailto:info@fou.sormland.se
https://www.fou.sormland.se/vi-jobbar-med/ibic/regionala-tematraffar/genomforda-tematraffar/
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1144968&dswid=-7528
https://www.fou.sormland.se/vi-jobbar-med/ibic/regionala-tematraffar/genomforda-tematraffar/
https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/104/ibic-individens-behov-i-centrum-webbintroduktion
https://www.fou.sormland.se/vi-jobbar-med/ibic/regionala-tematraffar/genomforda-tematraffar/varen-2020-digitalt-inspirationstillfalle-om-malformulering/
https://www.fou.sormland.se/media/2241/ovningar-bedomt-och-avsett-funktionstillstand-2020.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-6-26.pdf
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 Vi diskuterar 

• Att sätta mål och hur ni resonerar utifrån Johans resonemang i filmen kring att sätta 
mål. Till exempel bibehålla eller utveckla funktioner, engagemang och delaktighet i 
själva genomförandet av aktiviteten kontra själva beslutet/överenskommelsen ”att 
bostaden blir ren” x antal promenader med mera.  

• Hur ni gör i nuläget, om ni sätter mål tillsammans med brukaren för alla livsområden 
som individen har stödinsatser inom? Eller ser det olika ut för olika individer hur många 
mål de har?  I dagsläget sätts ofta något till ett par mål per genomförandeplan och de 
är ofta inte tydligt kopplade till livsområden.  

• Vikten av att det finns en tydlig koppling till myndighet – utförare för målformulering, 
annars blir det svårt.  

• Behövs mer kunskap/stöd i att skapa tydliga mål och bryta ner till delmål och arbeta 
strukturerat med mål.  

• Viktigt med brukarens delaktighet i målsättning, utrycks att ni och baspersonal behöver 
mer stöd/verktyg kring brukarens delaktighet i målsättning och målformulering, så att 
målet blir individens. 

Uppföljning   
Uppföljning av mål är ofta svårt. Behövs mer stöd i uppföljning av mål samt att målen är 
formulerade på ett sätt som går att följa upp. Socialstyrelsen rekommenderar att gärna använda 
”Ja, delvis, nej” kring om målet uppfyllts. Bra att komplettera med fritext.  

Viktigt att få till bra samverkan mellan myndighet och utförare i uppföljning och lokala rutiner 
för samverkan.   

Social dokumentation  
Ta del av exemplet från Katrineholms kommun om hur de utbildar medarbetare i IBIC och social 
dokumentation genom korta filmer. Filmerna hittar ni här 

Vi diskuterar 

• Vikten av att det finns beskrivet vem uppgifterna kommer från, anhöriga, observationer 
med mera utifrån om personen själv har svårt att utrycka sin åsikt. 

• Önskvärt om det fanns korta pedagogiska filmer (att visa baspersonal) utifrån IBIC, där 
brukare medverkar för att öka förståelsen för arbetssättet IBIC och vad strukturen syftar 
till ur ett brukarperspektiv. Marie skickar synpunkten vidare till Socialstyrelsen.  

Tips som togs upp 

- Trosa tipsar om Trollhättans film kring Social dokumentation.  
- Marie tipsar om FoU i Sörmlands webbaserade introduktion för nya medarbetare, 

avsnitt social dokumentation.   
- Filmen från Trollhättan är nu efter tipset inlagd i FoUiS introduktion. Ni hittar filmen 

och övriga avsnittet här: social dokumentation   
- Östersunds kommuns film om IBIC och levandsberättelse. Filmen hittar ni i FoUiS 

introduktion om bemötande och delaktighet. Skrolla ner till avsnittet äldre så hittar ni 
filmen där. 

 

https://www.fou.sormland.se/vi-jobbar-med/ibic/regionala-tematraffar/genomforda-tematraffar/varen-2020-digitalt-inspirationstillfalle-om-malformulering/
https://www.fou.sormland.se/kunskapsportal/webbaserad-introduktion/dokumentation/
https://www.fou.sormland.se/kunskapsportal/webbaserad-introduktion/bemotande-och-delaktighet/
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Individens delaktighet  
Marie visar exempel på Eskilstuna kommuns nya arbete med bildstöd utifrån ICF samt exempel 
på bildstöd i genomförandeplan. Lena Talman vid MDH ska göra en studie kring detta. För mer 
information vänd er till Camilla Ehrlund via Camilla.Ehrlund@eskilstuna.se  

Marie visar FoU Nestors material och några bilder utifrån ICF:s livsområden 
http://www.nestorfou.se/nestor_publikationer/samtal-med-bilder-box/  

Tips  

- Katrineholms kommun har sedan tidigare gjort ett bildstödsmaterial utifrån ICF. 
>Länk till bildspelsmaterialet 
 

Vi diskuterar 

• Vikten av samtalsstöd för att göra individen delaktig. Stödet behöver anpassas 
utifrån hur varje enskild individ kommunicerar samt viktigt att tänka på hur 
samtalet riggas, mängden information som tas upp vid ett möte och till exempel 
ha flera möten.  

• Vikten av implementering (koppling till förmidagens diskussion) när 
bildstödsmaterial tas fram, så det får fäste hos alla i arbetsgruppen.  

 

ICF:s livsområden 
Vi diskuterar ICF Livsområden med koppling till Lena Talmans forskning om aktiviteter i 
genomförandeplanen utifrån livsområden. Lätt att viktiga livsområden blir osynliga till exempel 
kommunikation, lärande och att tillämpa kunskap, allmänna uppgifter och krav.  
Se bildspel ”IBIC träff för erfarenhetsutbyte oktober 2020” under genomförda tematräffar 
oktober 2020 för svensk bild som Marie tagit fram utifrån Lena talmans avhandling s 46 
avhandlingen hittar ni här 

Gemensam träff för utförare - myndighet  
Nästa digitala IBIC träff den 18 december är gemensam för utförare och myndighet. Kommuner 
som hittills anmält sig är: Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs, Oxelösund, Nyköping, Trosa och 
Flen. Inbjudan och anmälningslänk finns här https://www.fou.sormland.se/media/2266/traffar-
hosten-2020_ibic.pdf  

Utvärdering för dig som deltog finns här Utförare utvärdering   

mailto:Camilla.Ehrlund@eskilstuna.se
http://www.nestorfou.se/nestor_publikationer/samtal-med-bilder-box/
https://www.fou.sormland.se/media/2328/katrineholms-kommun-exempel-icf-hemliv-widigt.pdf
https://www.fou.sormland.se/vi-jobbar-med/ibic/regionala-tematraffar/genomforda-tematraffar/
https://www.fou.sormland.se/vi-jobbar-med/ibic/regionala-tematraffar/genomforda-tematraffar/
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1230447/FULLTEXT02.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1230447/FULLTEXT02.pdf
https://www.fou.sormland.se/media/2266/traffar-hosten-2020_ibic.pdf
https://www.fou.sormland.se/media/2266/traffar-hosten-2020_ibic.pdf
https://www.fou.sormland.se/enkater-och-uppfoljningar/2020/utvardering-traff-for-erfarenhetsutbyte-ibic-utforare/
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