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Minnesanteckningar erfarenhetsutbyte IBIC myndighet 13 
oktober 2020 (digital träff)  
 

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

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 om IBIC (tar ca 1 h 20 min). Det går 
även att 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.  

Bedömt och avsatt funktionstillstånd  
Film IBIC Johan Hansson 

Vi gör övningsuppgifter om bedömt och avsatt funktionstillstånd  >länk till övningarna  

Vi diskuterar 

• Tips: 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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• Samtal med bilder. Viktigt i kommunikationen med individen för individens delaktighet, 

men kan vara svårt att komma igång med. En deltagare lyfter att de köpt in FoU Nestors 
material med några bilder utifrån ICF:s livsområden. Materialet finns här:  

• http://www.nestorfou.se/nestor_publikationer/samtal-med-bilder-box/ 
• (Tips: se minnesanteckningarna för utförarträffen för mer information om samtal med 

bilder).  

Frågor som Marie ska fråga Socialstyrelsen och återkoppla kring:  
Påverkar engagemanget i livssituationen bedömningen av begränsning? (till exempel 
ögonrörelse, förmåga att kommunicera med kroppsspråk och på så vis vara delaktig i en 
förflyttning? Kontra en person som är helt passiv? Total begräsning är dock från 96 procent. 

Svar från Socialstyrelsen: Ja engagemanget påverkar och möjlighet att kommunicera till 
exempel med ögon mm. Total begränsning sätts mycket sällan.  

Hur gör man om individen har behov av stöd i ytterligare livsområde/livsområden än det 
livsområde/områden som de har behov inom och önskar stöd inom just nu, men inte är 
motiverad att ta emot stöd i dagsläget? Exempelvis en person med depression är i behov av stöd 
inom hemliv. Men på grund av att individen har behov av och önskar stöd inom ett annat 
livsområde just nu, har personen inte ork att ta emot stöd inom hemliv också nu, men kanske 
längre fram. Kan behov inom hemliv ändå beskrivas i utredningen under livsområdet hemliv som 
beskrivande text (men utan bedömt och avsatt funktionstillstånd och övergripande mål)? 

Jag tog upp denna fråga på IBIC:s nationella nätverksträff hos Socialstyrelsen. Vi kom in på en 
diskussion om vilken information som handläggaren får under en utredning som ska vara i 
journalen, och vad som ska stå med i utredningen. Här behöver man fundera på vad som är 
relevant för den utredning man gör och vad frågan gäller – Förvaltningslagens krav på att utreda 
så enkelt som möjligt, att ta med det som är relevant med mera.   

I det här fallet vägde det mot att handläggare kan verka för insats men inte ta med det i 
utredning då det inte är en del av det som utreds. Det ska dokumenteras som en observation i 
journalen och även individens upplevelse/åsikt som utryckts kring behov och motivationen att 
ta emot stöd. Även vikten av att följa upp tätt och arbeta motiverande lyftes.  

Några från nationella IBIC-nätverket som jobbar med myndighetsutövning lyfte att de tycker att 
behovet kan beskrivas i utredningen om det tas upp under ”relaterade faktorer” då den enskilde 
tagit upp att den har behov inom hemliv och vill ha stöd inom det framöver, men inte i dagsläget. 
Individen ska då samtycka till att utförarna får ta del av informationen.  

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 myndighet utvärdering  

 

 

 

http://www.nestorfou.se/nestor_publikationer/samtal-med-bilder-box/
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-myndighet/
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